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Hij draaide de deur van het slot en liet de klas binnen. 'Ceen licht maken,' waarschuwde hij toen een jongen in het voorbijgaan het TL-licht wilde aandoen. 'We
wachten tot de zon opkomt.'
De leerlingen namen hun plaatsen in en de schemer liet van hen niet meer over
dan geruststellende schimmen. Lodesteijn begon zijn lessen.
Een kwartier later was hij midden in een schildering van de Griekse onderwereld
zoals beschreven in het elfde boek van de Odyssee. Tantalus, Sisyphus, wat
had den die ongelukkigen gedaan om zulke verschrikkelijke straffen te verdienen?
Misschien hadden ze de leerplicht uitgevonden, ofhet krijt. 'Hij stonddaar,
Tantalus,' vertaalde Lodesteijn de klas voor, 'midden in een meertje. Het waterklotste

tegen zijn kin. Maar hij verging van de dorst. Want drinken kon hij niet. Als hij zich
vooroverboog was ergeen watermeer. Het was opgeslorpt, om zij'n voeten werd de
donkere aarde zichtbaar, volkomen opgedroogd door de macht van eendemon.'
'Afschuwelijk.' klonk het uit de stem van een meisje voor hem.
'Zeker wel,' knikte Lodesteijn. 'Maar toch is het raar. Het kan altijd nog erger.
Een Zeeuwse boer bijvoorbeeld tijdens de watersnoodramp van '53 had graag
met Tantalus willen ruilen. Toen het water tegen zijn kin klotste. Die was weer
jaloers geweest op het lot van Tantalus en had er, ondanks zijn ingeschapen
zuinigheid, veel voor over gehad als de "donkere aarde", de vette Zeeuwse klei
om zijn voeten zichtbaar werd. Oat was voor hem bepaald geen kwelling
geweest, voel je wel? Zo zie je maar, er is voor ieder mens maar een gepaste
straf. Oat maakt gevangenissen ook zo zinloos. Maar gelukkig, in de onderwereld krijgt iedere misdadiger zijn eigen voorkeursbehandeling.'
Met het komen van meer licht in het lokaal ging Lodesteijns verhaal als vanzelf
over in een uiteenzetting van Plato's Ideeenleer en hield hij op de adem van zijn
stijgend enthousiasme een vurig pleidooi am toch te geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, althans die van sommigen. Moordenaars of zij die bij hun leven
rector of conrector waren geweest van een oogverpletterend lelijke school werden
uiteraard zonder mededogen in de Tartarus geworpen. Want er waren ook in dit
systeem grenzen gesteld aan de goddelijke genade.
'Maar de anderen,' las Lodesteijn voor, 'die uitblonken door eengodvrezend leven,

worden bevrijd uit de aardse sferen als uit eengevangenis en vervolgens stijgen zij op en
bereiken hun smetteloze woonstede waar zij" zich vestigen op de werkelijke aarde. En
diegenen onderhen die door hun liefde voorde waarheid voldoende gelouterd zijn,
leven zonder lichaam tot in lengte van dagen en verblijven in nogprachtiger oorden die
nietgemakkelij'k te beschrijven zijn. Daarvoor ontbreekt ook nu de tijd...'
Onder het lezen verjoeg hij de grauwheid van de ochtenduren en werd het ofhij
zelf wandelde in de klare wereld van de zuivere Ideeen.
'Troost je dus, geliefden,' rondde hij af, terwijl hij tussen de tafeltjes doorliep, 'de
school waar wij allen zo onder gebukt gaan bestaat helemaal niet volgens Plato.
Er is alleen "schoolheid". Dat scheelt een stuk, vind je niet?' Toen klonk de bel
voor de eerste pauze.
Uit: Levi Weemoedt, Deziekte van Lodesteijn. Amsterdam (Contact) 1988 , pp. 33-34·
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LEGTORI SALUTEM

Wat bezielt de organisatoren van de Nederlandse Boekenweek een thema te kiezen dat spoort met de meest elitaire
kant van het voortgezet/secundair onderwijs? In Vlaanderen
geldt tot op heden de Grieks-Latijnse afdeling als het puikje
van het onderwijsaanbod, dat dan ook slechts een paar
schamele procenten van de leerlingenpopulatie bevat. Is het
anders in Nederland? Of werkt hier het studiehuis met een
vak als KVC drempelverlagend? Ursula Sikkens getuigt van
haar eerste ervaringen met dit nieuwe vak.
Tegenover het lage leerlingenaantal in de Latijnse afdelingen
staan de cijfers van de uitgevers. Nog nooit is er zoveel
vertaald uit het Latijn en het Grieks als tijdens het laatste
decennium, en de klassiek-klassieke canon (Homerus, Plato,
Vergilius, Ovidius) blijft goed verkopen. Wam de Moor
brengt de klassieke schoolcanon in beeld. Piet-Hein van de
Ven onderzoekt hoe klassiek literatuuronderwijs in de regel
verliep en neemt er met enige weemoed afscheid van. Anton
van Hooff vult de vrijgekomen ruimte meteen op met tal van
leuke mogelijkheden die de computer biedt voor onderwijs
,

Maar wat maakt een (klassieke) tekst klassiek? De wijze
waarop hij steeds in nieuwe contexten kan worden geïnterpreteerd. Alhoewel de mentaliteit in een tijdsspanne van
2500 jaar uiteraard veranderd is, zien we nog steeds dat de
mens op zich niet veranderd is: hij houdt van of haat zijn
medemens. Klassieke teksten slagen er blijkbaar in om deze
oerervaringen steeds weer binnen hun nieuwe maatschappelijke contexten te formuleren, zij het filosofisch, literair,
sociologisch, politiek... André Mottart en Ronald Soetaert
pogen aan te tonen hoe het discours van Antigone tot
vandaag de dag een web van betekenis blijft creëren, terwijl
André Deleersnyders zoektocht door de geschiedenis heen
naar steeds nieuwe betekenissen van antieke motieven
eindigt in een vandaag populaire Gentse kroeg!
In die zin kunnen klassieke teksten na het vallen van de
grote verhalen (marxistische, maoïstische en andere
utopieën) een teruggaan betekenen naar de basis van onze

in klassieke talen, literatuur en cultuur. En natuurlijk is er

West-Europese cultuur. Sommigen willen dit blijkbaar ook

het fenomeen van de betere vertalingen. Braken we in het
verleden de tong over de vernederlandste Griekse en Latijnse
zinnen, nu krijgen we vertalingen die de klassieke ritmen
integreren in een modern Nederlands. Anton van Hooffs
tekst over de behandeling van Caesar hecht aan dit aspect
— naast een actuele didactisering van deze wel zeer klassieke
auteur — veel belang.

fysiek beleven. Het verhaal van Frank Tarenskeen over de
Nijmeegse jeugdtheatergroep Teneeter en het relaas van
Jacqueline Troost over de Romereizen met haar leerlingen
leggen hiervan getuigenis af.

Wat zijn de redenen van deze `klassieke hausse' van de
laatste jaren? Reageren we — behoeders als we ons voelen
van het culturele erfgoed — op het feit dat er steeds minder
Latijn en Grieks onderwezen wordt? Of is het zo dat we nu
met deze teksten op onbezonnen wijze kunnen stoeien juist
omdat Latijn en Grieks niet meer zo nodig hoeven? Betuigen
we gewoonweg wat minder eerbied tegenover klassieke
teksten en creëren we wat meer ruimte voor intertekstuele
antieke spelletjes? Misschien is het zo dat deze insteek komt
in de plaats van een klassieke canon die als selectiemechanisme niet meer in deze wereld past. Was het immers niet
vaak een canon omwille van zijn moraliserende waarde,
omwille van zijn voorbeeldfunctie qua taalgebruik of om
onze natie historisch te legitimeren: waren we immers niet
`de dappersten aller Galliërs'? Freddy Decreus stelt in zijn
III

bijdrage dan ook de mythen van de klassieke canon ter discussie en doet dit met figuren uit de Asterix-strip.
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Verder kent deze Tsjip zijn eigen `klassieke' teksten: de
column van Jacques de Vroomen en de bijdragen aan de
rubrieken `Leeswijzer', `Na schooltijd' en `Agenda' . We
verwelkomen nieuwe acteurs in onze Tsjip-traditie:: Joris
Bekkers als nieuwe eindredacteur en Sofie De Jonckheere als
jeugdboekrecensent. We nemen dankbaar afscheid van Aline
Zantinge en we bedanken Michel van der Maas voor zijn
eindredactionele werk van vorig jaar. Er zijn — de lezer moge
het colofon bekijken — meer personele wijzigingen, maar
desondanks gaan we onverdroten voort op de weg van
literaire en culturele vorming. Daarvan getuige ook deze
Tsjip/Letteren vol
VERHALEN UIT DE KLASSIEKE OUDHEID.

André Mottart

Klassieke hoogtepunten voor GLO en CKV i
Sinds eind jaren tachtig is door velen gewerkt aan de verbouwing van het onderwis in Latijn en Grieks tot dat in de
klassieke talen en culturen. Daarbij kon men steunen op een
concrete canon van schrijvers. Blijkens de syllabi voor het
examen hebben ook de werkvormen en vragen een wijziging
ondergaan. Voortbouwend op het thema van de afgelopen
boekenweek kan de docent die betrokken is bij Geïntegreerd
Literatuuronderwijs (GLO) en Culturele en Kunstzinnige
Vorming 1 (CKV 1) veel hebben aan de inzichten van de
classicus.

Zeus straft Prometheus na het stelen van het vuur, hij wordt
vastgebonden aan een boom waar een adelaar telkens zijn
lever uitpikt, zijn broer Atlas, de Titaan, kijkt toe

Wam de Moor

Zijn er mogelijkheden voor de klassieken om in GLO en CKV i een rol te
spelen? Of de teams literatuur — waarin Nederlands en de moderne vreemde
talen samenwerken — en de CKV iteams studiebelastingsuren beschikbaar willen stellen, durf ik niet te
zeggen, maar als we bedoelen: wat
kunnen de klassieken betekenen voor
de smaakvorming van leerlingen, de
vorming van hun smaak voor cultuur
en plezier in het lezen, zou ik zonder
aarzelen zeggen: `Nou en ofi' Mits we
doen wat elke literatuurdocent zou
moeten doen: teksten kiezen die
inhoudelijk de belangstelling van de
leerling hebben of kunnen wekken, en
teksten die qua vorm het bereik van de
leerling niet te boven gaan.
Welke tekst?

Bij Nederlands kun je dus beter niet
als Brakman-fanaat je leerlingen
opzadelen met jouw hobby, al mag je
je niet beperken tot Ronald Giphart of
Arnold Grunberg en lijkt mij de poëzie

van Piet Gerbrandy op den
(zwartfigurige schaal uit Lakonië op de Peloponnesos)
duur interessanter dan die van
Nel Benschop — alweer: met alle
beantwoordde aan drie criteria.
respect voor de rol die de versjes van
Eerste criterium is dat de teksten een
Nel Benschop zo goed als de deunen
duidelijke invloed moeten hebben op
van Mieke Telkamp spelen in ons
de Europese cultuur, meende met
maatschappelijk leven en vooral onze
name Van der Paardt. Tweede
rouwrituelen.
criterium: dat ze ook voor een geesteVoor de klassieken heb ik enige jaren
lijke bagage van de leerling moeten
geleden met mijn studenten literatuurzorgen, en laten zien dat de antieke
didactiek een lijst opgesteld van voorwereld een wereld van levende mensen
keursteksten voor het lezen op school
was, en dat is typisch voor de didacwaarvan ik denk dat die, met een
tische opvattingen van Van Hooff. Ten
enkele wijziging — omdat er intussen
derde vonden beiden het noodzakelijk
heel wat nieuwe vertalingen zijn verdat de vertalingen de leerlingen moeten
schenen — nog best gebruikt kan
aanspreken.
worden. We deden dat toen voor alle
De door Van Hooff en Van der Paardt
talen op school en verzamelden die
verzamelde top-20 legden we voor aan
gegevens in het boekje Een zoen van
vijf docenten klassieken, die nog aanEuropa, verschenen in het jaar van de
vullingen gaven en de volgorde vastEuropese eenwording, 1992.
stelden van de werken die het beste
Aan het onderdeel klassieken werkten
aan deze drie criteria voldeden.
Rudi van der Paardt en Anton van
De top-20 werd, dankzij de docenten,
Hooff mee, beiden grote kenners van
een top -22. Ik laat de titels hier volgen
de klassieke talen en culturen. In goed
in volgorde van unanieme waardering
overleg kwamen we tot een top-2o, die
door experts en docenten. In ons
,
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boekje vindt de geïnteresseerde lezer
per titel een uitvoerige toelichting met
onder meer vermelding van destijds
verkrijgbare vertalingen.
Intussen maken de klassieken een
geweldige opleving door en neemt het
aantal nieuwe vertalingen toe. Wie in
het bijzonder de uitgeversfondsen van
Ambo en Athenaeum—Polak & Van
Gennep volgt, weet wat er aan nieuws
te koop is. Hier beperk ik mij tot de
meest beslissende argumenten voor de
keuze en geef die heel kort weer.
De top -22
De lijst bevat zeven Griekse en vijftien
Latijnse schrijvers. Genoemd worden
evenwel acht Griekse schrijvers:
Euripides heeft, hoe belangrijk hij ook
is als tragicus, geen eigen item, maar is
te vinden onder de bespreking van
Seneca's Latijnse Medea. En van de vijftien Latijnse schrijvers is er één een
Nederlander: Erasmus.
I.

waarin Tacitus de geschiedenis van
het Romeinse rijk vanaf de dood
van Augustus tot de dood van Nero
beschreef vormen een hoogtepunt
in de wereldliteratuur, niet alleen
in stilistisch opzicht, maar ook vanwege het getoonde mensbeeld.
Daarenboven ziet men in dit werk
de grondslag van de Europese
geschiedschrijving. Interessant om
Tacitus' versie van de historische
werkelijkheid te plaatsen naast De
nadagen van Pilatus van Vestdijk en
De komedianten van Couperus.

4
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3. Sophocles, Oedipus rex. Eigenlijk
komt ook Sophocles' befaamde
koningstuk in bruikbaarheid en
belang voor school meteen na
Tacitus. Het is de meest invloedrijke tragedie uit de oudheid, een
heel zuivere tragedie bovendien,
die met de oedipale thematiek en
Freuds opvattingen daarover de
Westerse cultuur in hoge mate
heeft beïnvloed. Ook voor CKV i
heel wezenlijk.

Herodotus, selectie uit Historiën.
Munt Tacitus uit in beknoptheid,
Herodotus heeft vele navolgers en
lezers door de eeuwen heen gefascineerd door zijn levendige verteltrant en de anekdotes waarmee hij
fasen uit de geschiedenis van

10.1

7. Vergilius, Aeneis. De Romeinse
parallel van de Ilias en Odyssee is
van een schrijver die meer dan
welke Latijnse auteur ook invloed
heeft gehad op de Westerse cultuur, onder meer op Dante. Van
Hooff vindt Vergilius wel. een lastig
in de klas te brengen auteur, maar
de episode van Aeneas en Dido,
koningin van Carthago, biedt
mogelijkheden.
8. Lucretius, De rerum natura. Vooral
de docenten vinden dit leerdicht
interessant om leerlingen de beginselen bij te brengen van een levensvisie.

4. Homerus, Odyssee. Het thema van
de zwervende Griek leeft nog altijd,
in alle vormen van kunst. De
Odyssee geeft de leerlingen, behalve
een prachtig verhaal over mensen
van vlees en bloed, ook een beeld
van het Griekse veelgodendom.

9. Petronius, Satyricon. Het aardige
van deze tekst is dat ze — zogenaamd — over het dagelijks leven
gaat, over de zelfkant van de
samenleving, en dat met veel
humor, met vaart, met veel taalgrappen. Fellini en Greenaway
lieten zich inspireren tot zeer

Sophocles, Antigone. Volgens de

beeldende film- en tv-beelden.

Tacitus' Annales staan met stip
bovenaan, want de jaarboeken

2.

Griekenland opfleurt. In het werk
van W.F. Hermans en Cees Nooteboom zijn sporen van Herodotus'
verhalen terug te vinden.

5.

beoordelaars absoluut de mooiste
tragedie. Ze is heel zuiver en biedt
in de figuur van Antigone ook een
model van waarden in de antieke
wereld die nu nog zouden kunnen
gelden. Het stuk geeft een goede
confrontatie van het vreemde
tegenover het eigene en de waardering van beide weer.
6. Sappho, gedichten en fragmenten.
Deze zeer aansprekende poëzie van
de enige vrouwelijke dichteres die
wij uit de oudheid kennen, geeft de
leerlingen de gelegenheid hun persoonlijke respons onder woorden te
brengen. Daarnaast is Sappho,
behalve dat zij een groot dichteres
is, ook een boegbeeld geworden
voor de lesbische liefde. Haar
poëzie heeft veel invloed gehad tot
in onze tijd.

Io.

Homerus, Ilias. Naar de inhoud is
de Ilias minder aantrekkelijk voor
leerlingen dan de Odyssee, maar
ook dit epos heeft zijn neerslag
gevonden in de wereldliteratuur.

II.

Plutarchus, Parallelle levens. Deze
biografieën van belangrijke Griekse
en Romeinse personen die elementen gemeen hebben zijn, gelardeerd met anekdotes, zeer leesbaar,
geven inzicht in de samenleving en
hadden veel invloed op de WestEuropese cultuur. Shakespeare
vond er veel inspiratie in.

12.

Livius, Ab urbe condita. Livius
zagen wij vroeger als van weinig
belang, maar hij ontvangt, mede
door recente vertalingen, steeds
meer waardering voor zijn

geschiedschrijving, onder meer
over voorvaderlijke zeden en
gebruiken. De stichtingsverhalen
van het oude Rome vindt men in
alle musea terug. Met name het
verhaal van Hannibal is zeer
smakelijk.
13. Ovidius, Metamorphosen. Een kostelijke collectie van 246 mythen en
sagen van een uitstekend verteller,
waarover iedereen enthousiast is.
Het lezen ervan draagt bij aan je
algemene mythologische en daarmee cultuurhistorische kennis,
want de vele gedaanteverwisselirngen vind je ook weer terug bij
schilders en dichters door de
eeuwen heen. Echt een schrijver
voor CKV i.
14. Cicero, een redevoering. Grootse
retoriek, volgens allen, waarvan
leerlingen toch iets zouden moeten
proeven. Een vergelijking met de
kunst van de welsprekendheid
zoals beoefend door John F.
Kennedy en/of Martin Luther King
haalt Cicero's kunst dichtbij.
15. Plato, Apologie of Symposium. Wie

cultuurhistorisch denkt en werkt
kan niet om Plato heen. De verdedigingsrede van Socrates en het
symposium, de maaltijd waaronder
de deelnemers van gedachten
wisselden over de liefde — dat zijn
de favoriete werken. Uit Plato's
filosofie zou je dan ook de mythe
van de grot en het beeld van de ziel
moeten overnemen. Van Hooff is
van mening dat een en ander
buiten het bereik van de leerlingen
ligt.
z6. Catullus, een keuze uit zijn gedichten. Om meerdere redenen aan
te bevelen. Ten eerste laten ze, beter
dan Horatius voor jonge, heden-

daagse lezers doet, de antieke
wereld als levend ervaren. Ten
tweede zijn ze kort en volgens de
docenten `verrukkelijk geschreven'.
En ten derde zijn bijvoorbeeld de
Lesbia-gedichten heel mooi als
opstap te gebruiken naar een vertaling van de gedichten van Sappho.
17. Horatius, Oden en epoden. Door de
eeuwen heen zijn Horatius' gedichten heel veel gelezen en
bewerkt; daarom zijn ze cultuurhistorisch van belang. Het is echter
wel typisch poëzie, tamelijk afstandelijk vormgegeven, en daar
hebben leerlingen steeds meer
moeite mee.
18. Seneca, Thyestes, Oedipus, Medea.
Deze keuze is vooral van nu door
de relatie met de moderne literatuur, bewerkingen van Hugo
Claus, maar ook van G. Tabori, en
vertalingen door Gerard Koolschijn. De docenten vinden dat je
naast Seneca's Medea zeker ook iets
van Euripides' Medea zou moeten
laten proeven. Zij noemen ook de
Brieven aan Lucilius van Seneca als
boeiende literatuur.
19. Erasmus, Lof der Zotheid. Erasmus
schreef wel in het Latijn, maar zijn
denken was qua mentaliteit typisch
Nederlands, met behoorlijke kritiek
op de toenmalige samenleving,
waarvan een deel van alle tijden
blijkt.
20.Vergilius, Georgica. Dit genre, het
leerdicht, bestaat nauwelijks meer,
maar was vroeger heel belangrijk,
als een van de oudste vormen van
literatuur. De vergelijking met
Lucretius' leerdicht De rerum
natura ligt voor de hand. De
Georgica is mooi geschreven bij een
didactische inhoud.

21.Apuleius, Metamorphosen/ De
gouden ezel. De roman was een
marginaal genre in de oudheid,
maar het had wel veel invloed, en is
ook later, door de eeuwen heen,
inspirerend gebleken. In combinatie met Satyricon van Petronius
voor leerlingen interessant en
amusant.
22. Plautus, Aulularia. De vergelijking
van deze komedie met l'Avare
(Molière) en Warenar (Hooft)
maakt haar bij uitstek geschikt voor
het G LO.
Vergeleken bij de moderne talen en
hun literatuur hebben de klassieken,
als het gaat om de bepaling van een
geschikte schoolcanon, het voordeel
dat er niets meer bij komt. Maar vertalingen kunnen in dit opzicht nog veel
doen voor de waardering die de verschillende teksten krijgen. Ik denk
maar aan de vertaling van Ovidius'
Tristia door Wiebe Hogendoorn, de
roman Chaireas en Kallirhoe van
Chariton door Emilie van Opstall, de
Fabels van Phaedrus door John Nagelkerken, De liefdesperikelen van Leukippe
en Kleitofon van Achilleus Tatios door
Hein van Dolen, de vertalingen van
tragici door Gerard Koolschijn enzovoort. De nieuwe vertalingen van
Livius, Martialis en Caesar kunnen ook
veel betekenen voor het toenemend
respect dat de leraren Latijn voor hen
opbrengen als schoolauteur — Martialis
blijft ondeugend, maar onze achttienjarigen zijn ook niet meer de
onschuldjes die wij waren... De voorraad wordt genoeglijk veel omvangrijker. Het gebruik van vertalingen is
winst gebleken.
Niet alleen wat, maar ook hoe

Overigens denk ik dat het minstens
zozeer gaat om de teksten als om de
wijze waarop ze in de klas aan de orde
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lingen van z6, i7 interesseert, ja dat
worden gesteld, om de visie die we op
lijdt nog steeds geen twijfel.
literatuuronderwij s hebben.
De man betrok ons bij de leerstof,
Elke classicus weet hoe het onderwijs
jazeker. Want uiteraard kregen we ook
in zijn vak zich de laatste jaren heeft
te horen wat retoriek was en aan welke
ontwikkeld van een vertaalvak naar
wetten van de retorica de preken van
voornamelijk literatuur- en cultuurChrysosthemos beantwoordden. Voor
onderwijs. Er zijn uiteraard nog altijd
het Symposium van Plato maakte hij
mensen die dat betreuren, zoals een
eenzelfde enthousiasme los. Plato bleef
classicus van het Alexander Hegius
een liefde, Chrysosthemos bleek te
NRCGymnasium uit Deventer die in
zeer de hobby van deze geestelijke.
Handelsblad zijn voorkeur voor het
Maar door de leerervaringen die hij
ouderwetse vertalen beleed, en hij deed
ons liet hebben met de klassieken,
dat met charmante verve. Vooral
bleef ook de weg naar Tacitus open,
blijven doen waar je zelf in gelooft, zou
naar Homerus uiteraard, en voelden
ik zeggen.
we al wel aan dat het één hoger stond
Maar veel vakgenoten voelen dit toch
anders en hebben - als
ik dat althans als buitenstaander mag zeggen op voorbeeldige wijze
het onderwijs in de klassieken losgetrokken van
zijn Laokoon, uit de
houdgreep van de
vertaaldwang, die van
lessen al te gemakkelijk
voortkabbelende beekjes
maakte. De uitzonderingen daargelaten
natuurlijk. Elke ouderwetse gymnasiast - en
ik ben er zo een - heeft
naast zijn negatieve ook
zijn positieve ervaringen. Ik zal nooit de
pater Grieks vergeten
die enthousiast aan de
hand van ChrysostheHelios, de Zon , rijdt met zijn wagen langs de hemelboog
mos - ja, diens preken
lazen wij - uitweidde
en staat dan het ander. Misschien werd
over het lot van `slechte vrouwen', hoe
ten onrechte neergekeken op Caesar en
vrouwen gekleed dienden te zijn
Livius, die we eerder hadden gehad.
wanneer zij ter kerke kwamen, welk
Daar kwam ik persoonlijk wel achter
een poel van verderf zij konden zijn
dankzij de schitterende vertalingen die
voor de man. En hier was nu eens niet
Athenaeum-Polak & Van Gennep en
een gefrustreerde celibatair aan het
Ambo de laatste tien jaar met de regelwoord, maar een leraar die er schik in
maat van de klok hebben doen verhad om zijn leerlingen bij de leerschijnen. In elk geval werd zo je smaak
inhoud te betrekken - en dat seks leer-

6
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ontwikkeld, ontstond er een hiërarchie
van waarden, durfde je de ene tekst
mooier te vinden dan de andere, de
ene schrijver beter dan de andere, en
zo bleef er in je achterhoofd een kleine
boekenkast voor later, als er veel tijd
voor lezen zou zijn.
Het nieuwe onderwijs klassieken

Wat er de laatste jaren met de klassieken is gebeurd, is een andere weg
om leerlingen te interesseren. Want
het is waar: toen, in je examenjaar en
kort daarna, gaf je toch eigenlijk geen
cent voor de klassieken. En je verklaarde die tegenzin uit de eindeloze
lessen in vertalen, zes
tot acht uur per vak per
week; het rooster van
een gymnasiumleerling
was voor meer dan de
helft van de toen nog 36
uur met Grieks en
Latijn gevuld.
Helaas heb ik te weinig
lessen Grieks en Latijn
nieuwe stijl gezien om
vanuit die lespraktijk de
oriëntatie te vinden van
de klassieken naar de
andere vormen van
literatuuronderwijs Nederlands, moderne
vreemde talen en ten
slotte Geïntegreerd
Literatuuronderwij s -,
maar ik kan wel kijken
in een paar van de
boeken waarin door een
leger classici het nieuwe
onderwijs klassieken is vormgegeven.
Impuls tot vernieuwing

Daar is om te beginnen de Eindexamensyllabus '990 Grieks . Die richt
zich op Griekse historiografie, met als
kernauteur Herodotus (zie de top -22
voor de logica van deze keuze).
Met het noemen van het begrip histo-

riografie stoten we meteen op een
interessant aspect van de eindexamensyllabi: de programma's brengen niet
alleen de Griekse of Romeinse literatuur tot leven, zoals die door de topauteurs van dat jaar is geschreven,
maar we leren er als leerlingen ook
nogal verschillende soorten literatuur
door kennen en krijgen daar, dankzij
vaak interessant verdiepingsmateriaal,
meer inzicht in.
De historiografie dus in iggo bij
Grieks, toen de samenstellers van de
syllabus in didactische zin nog vanuit de
traditie begonnen met het taaleigen van
Herodotus. Dat taaleigen heeft altijd
veel betekend in het onderwijs klassieken, maar de verandering zit hem
sinds, zeg 1988, 1990, in het opnemen
van tekstfragmenten, afwisselend in
origineel en vertaling, met commentaren. Bij deze Herodotos-syllabus was
het, voorzover het ging om de tekstuitgave, nog wel een beetje oude wijn in
nieuwe zakken, maar voor het hele
project Herodotos is dit schijn. Het
boek dat erbij hoort is Herodotos —
Literator en historicus, waarin vier andere
classici de leerlingen een inleiding voorschotelen op het werk, de werkwijze en
de denkwereld van Herodotos.3
Zo'n uitgave kan natuurlijk gemakkelijk op traditionele wijze worden benut.
Steeds gericht op het precieze vertalen,
en als de leerling wordt geconfronteerd
met vertaalde fragmenten steeds zeer
tekstgerichte vragen stellen. Misschien
is het goed hier te wijzen op de aard
van de vragen en opdrachten bij een
tekst. Al in 1978 stelde moedertaaldidacticus Griffioen aan de hand van
Amerikaans onderzoek vast dat op dat
moment vier typen vragen te onderscheiden waren:
2

• kennis- en geheugenvragen
• convergente ofwel tekstgerichte
vragen (waarop maar één antwoord
mogelijk is)

• divergente vragen (waarop meer
antwoorden mogelijk zijn)
• evaluatieve vragen (terzake de tekst,
terzake het leerproces)
In het algemeen blijkt, volgens dat
onderzoek, dat de eerste twee typen
vragen 90% van het vragenbestand in
de klas (dus: door boek en leraar
gesteld) uitmaken, terwijl voor de
overige twee vragen maar io% overblijft. Leerstofgericht onderwijs
kenmerkt zich door deze zware dominantie van de convergente vragen (bij
de talen) en kennis- en geheugenvragen (als het om geschiedenis gaat).
In leerlinggericht onderwijs blijkt de
ruimte voor het derde en vierde typen
vragen toe te nemen.
De ontwikkeling in het moedertaalonderwijs van de laatste twintig jaar is
bijvoorbeeld af te leiden uit vergelijkend onderzoek naar de vragen bij een
veel gebruikte methode (Riemens/
Feteris), waarin bij nauwelijks veranderde leerstof en teksten een vermindering van het eerste soort vragen
naar 65% heeft plaatsgevonden, en
35% vragen van het tweede type zijn
opgenomen.

ze weiden uit over inhoud en vorm,
geven de kenmerken van taal, stijl en
genre, laten zien welke betekenis
Euripides in de vijfde eeuw voor
Christus had en beschrijven de mythologische voorgeschiedenis van het
stuk. 4 Vertaalhulp en commentaar, ze
spreken in deze uitgave voor zich, en
het aardigste en meest vernieuwende
element vormt het gedeelte `secundaire
literatuur en receptie', dat van interpretaties loopt tot moderne opvoeringen. Die laatste worden vooral door
recensiemateriaal waarop de leerlingen
kunnen reageren tot leven gewekt.
Kijken we naar de vragen, dan zien we
dat die nog steeds veelal tekstgericht
zijn, maar in het receptiegedeelte
wordt de leerling gestimuleerd tot een
eigen oordeel met een divergente vraag
als: `Welke van de genoemde voorstellingen is volgens jou het meest vernieuwend geweest? In welk opzicht?'
Of, naar aanleiding van een kritisch
stukje van Wim de Bie over de vrijheid
die toneelregisseurs nemen om in
klassieke stukken te snijden en eigen
varianten te maken: `Omschrijf met
eigen woorden waar Wim de Bie
kritiek op heeft. Vind je een dergelijk
soort kritiek gerechtvaardigd of heeft

Uitbreiding van de leerstof

Ga je verder kijken, dan zie je dat
achter die vragen natuurlijk lesmethoden liggen die meer of minder
leerlinggericht zijn. Sinds 1980
hebben we in het bijzonder tegenover
zogenaamde tekstbestuderingsmethoden — absoluut noodzakelijk in
tekstonderwijs, dat staat buiten kijf —
de even zogenaamde tekstervaringsmethoden gekregen.
Ik zeg dit ter inleiding op de bespreking van de eindexamensyllabus
Grieks 1991. Daarin stelden weer vier
andere auteurs de Medea van Euripides
centraal en plaatsen deze tragedie in de
ontwikkeling van de Attische tragedie;
ze beschrijven de opvoeringspraktijk;

een toneelregisseur volgens jou recht
op grote creatieve vrijheid?'
Dit soort vragen is winst voor de individuele smaakontwikkeling van de leerling, die in alle vakken meer en meer
kansen is gaan krijgen, zoals we aan de
hand van de examenprogramma's
zullen zien.
Meer aandacht voor de leerling

Sterker sprak deze verandering uit de
eindexamensyllabus 1991 voor Latijn.
Daarin plaatsen vijf auteurs negen
`epistulae morales' van Seneca in een
filosofische en cultuurhistorische
context. 5 Het is de tijd waarin de
docenten klassieken zich oriënteren op
de nieuwe literatuurdidactiek — ik
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herinner mij hun conferentie in
Bilthoven en hoe Anton van Hooff bij
die gelegenheid een etiket drukte op
het soort literatuuronderwijs dat ik
voorsta, dat behalve aandacht voor de
tekst ook uitdrukkelijk aandacht vraagt
voor de persoonlijke reactie van de
jonge lezer op literatuur.
In het verwerkingsschrift bij de syllabus tref ik naast uiteraard vele tekstgerichte vragen ook opdrachten aan als
deze bij Aristoteles: `Welke vorm van
filosoferen spreekt jou het meest aan,
het betoog of de briefvorm? Probeer
aan te geven wat je aantrekkelijk vindt
in het strakke betoog of juist in de
brief.' Of in de verwerking bij Epistula
28: `Seneca zegt dat reizen geen oplossing brengt in de in paragraaf i
genoemde omstandigheden. Ben je het
daarmee eens? Motiveer je antwoord
vanuit je eigen ervaringen of die van
anderen.'
En bij Epistula zi6 zien we de nuttige
koppeling tussen tekstbestuderings- en
tekstervaringsopdracht als volgt:

Een goede ontwikkeling

`Tertullianus laat zich met deze redenering kennen als een typische legalist:
een wet dient nageleefd te worden en
als dat maatschappelijk niet haalbaar
is, moet hij worden afgeschaft. Nederland heeft tegenwoordig een reputatie
opgebouwd als een land dat op
bepaalde gebieden een zogenaamd
"gedoogbeleid" wil voeren: het in bezit
hebben van soft drugs, iets harder
rijden dan 120 km op de snelweg,
"kraken" is wettelijk verboden, maar
binnen bepaalde grenzen wordt overtreding niet opgespoord of bestraft. Is
dit inconsequent en slap of is het juist

Steeds meer groeide de eindexamensyllabus zo uit tot datgene wat nu juist
in het geïntegreerd literatuuronderwijs
en in Klassieke Culturele Vorming
(KCV) en CKV i interessant en haalbaar zal blijken te zijn. In GLO voor de
relatie met Nederlands en Engels bijvoorbeeld, in CKV i in de relatie met
de andere kunsten, want niet alleen de
klassieke literatuur is hier onmisbaar,
ook de architectuur, de beeldhouwkunst, de schilderkunst, de beginselen
van de muziek, zoals deze bijl Plato zijn
uiteengezet.
Zo heeft zich van jaar tot jaar een reeks
schooluitgaven van de klassieke literatuur ontwikkeld die voor de buitenstaander goed laat zien dat de classici
hun didactiek grondig hebben herzien.
Of er direct verband is tussen al dit
werk en de opleving van de waardering
voor de oude klassieken in het algemeen durf ik niet te zeggen. Wel is
duidelijk dat er een verband bestaat
tussen de ruimhartig gebrachte ver-

een verrijking van een juridisch

taling van Livius' Ab urbe condita,

`i.

systeem?'

Ovidius' Metamorphosen, en De samenzwering van Catalina door Saliustius en
Cicero, en de gekozen pensa voor '97,
'98 en dit jaar. Antigone van Sophocles
en het Symposium van Plato houden
blijvend aandacht. Men is al bezig met
Cicero's Over mensen en goden voor
Latijn en Euripides' Bacchanten voor
het lopende schooljaar. In 2001
kunnen we bovendien profiteren van
de vertaling die Vincent Hun ink heeft
gemaakt van Caesars De bello gallico.

Een jaar later confronteren de classici
de leerlingen met Brieven van Plinius in
de literaire traditie en in hun historische context. Een prachtige driedelige

Hier antwoord op geven is natuurlijk
geen sinecure, maar dat is het voor
geen van ons en het lijkt me van
belang dat de dilemma's van onze
samenleving ook de school worden
binnengehaald. Zo wordt ook onderwijs in oude meesters iets van nu. En
dat moeten we vooral blijven bevorderen.
In datzelfde jaar 1992 krijgen de leerlingen voor Grieks te maken met
Hektors noodlot, de ondergang van de
held van Troje in de Ilias van
Homerus. De vijf auteurs leggen in het
kernboek het accent op de betekenis
van de Ilias in de Westerse cultuur.?
Vandaar dat zij veel meer dan hun
voorgangers/vernieuwers ingaan op de
receptiegeschiedenis die bij de Ilias
hoort.

Formuleer eerst welke houding de
stoïcus tegenover amor moet innemen. Gebruik daarvoor de informatie uit de al gelezen brieven en
de daarbij gegeven filosofische
informatie.
2. Beantwoord daarna de volgende
vragen op grond van eigen ervaring
of waarneming:
— Welke positieve of negatieve
gevoelens kunnen een belangrijke
rol spelen bij een menselijke relatie
die op amor is gebaseerd?
— Waardoor kan het gevoel amor
ontstaan en groter worden?
— Waardoor kan het gevoel amor
afnemen?'

8

uitgave, en hoewel deze auteurs wat
dichter bij de tekst blijven dan hun
voorgangers, is een deel van hun
vragen wel degelijk leerlinggericht. 6 Ik
citeer de vraag bij de vergelijking
tussen een kritiek van Tertullianus op
het zogenaamde rescript van Trajanus
aan Plinius terzake de christenen, en
de brief van Plinius daarover. De
opdracht luidt dan:
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Voor wie de top -22 klassieken en de
pensa die in de loop van het laatste
decennium voor de eindexamens zijn
gekozen met elkaar vergelijkt, is het
zonneklaar dat onder classici een
behoorlijke consensus bestaat over wat
— ook in vertaling — de moeite van het
lezen waard is en hoe dat kan gebeuren. CKV i en GLO kunnen daar

2 Simon Veenman, Piet van Arendonk en
Yvonne Janssen.

wel bij varen. Wanneer tenminste de
collegae van de verschillende talen
evenzeer openstaan voor elkaars ideeën
als de classici deden in deze laatste
jaren.

3 Charles Hupperts, Elly Jans, Albert Rijksbaron en Peter Stork.

Noten

4 P. van Gogh, W. Kegel, S. van der Lee en
H.W. Verweij.

Wam de Moor (red.), Een zoen van
Europa — Literatuur van klasse. Apeldoorn
(Van Walraven) 1992. Niet te verwarren
met de gelijknamige uitgave door
dezelfde redacteur: Een zoen van Europa —

5 Mannus Goris, Caroline Fisser, Patrick
Rijke, Pim Verhoeven en Elseline Vester.

Literatuuronderwijs in Europees perspectief,

6 Harke Bremer, Ary van den Heuvel, Sjef
Kemper, Fokko Kuiper, Patrick Rijke en
Theo van de Vliet.

een uitgave van Stichting Promotie
Literatuuronderwijs en de Katholieke
Universiteit Nijmegen, 1995 (met
supplement) .

7 Marcel Derksen, Piet Gerbrandy, Marius
Goossens, Peter van Gurp en Job de
Wilde.
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Dagboek van een KCV-docent
Sinds mijn school in augustus van het vorig jaar
gestart is met de Tweede Fase en het studiehuis,
is het vakkenpakket niet alleen uitgebreid met
Algemene Natuurwetenschap, maar ook met
Klassieke Culturele Vorming. In het onderstaande verslag leest u min wederwaardigen met
dit moeilijke, maar ook mooie vak.
Ursula Sikkens

10

Voordat u mijn pennenvruchten leest,
lijkt een korte inleiding over het onderwerp van dit artikel mij op zijn plaats.
Allereerst wil ik me aan u voorstellen:
mijn naam is Ursula Sikkens en ik ben
27 jaar. Sinds mijn studie Klassieke
Talen aan de universiteit van Nijmegen
ben ik werkzaam als docent aan het
Stedelijk Gymnasium Nijmegen.
Gedurende mijn eerste en tweede jaar
op deze school gaf ik zowel Grieks als
Latijn in onder- en bovenbouw. Toen
was er nog sprake van het `oude'
schoolsysteem; inmiddels is ook het
gymnasium in augustus 1999 gestart
met de Tweede Fase en, in nog
beperkte mate, het studiehuis. Naast
veranderingen in de lessentabel,
examenopzet en didaktische aanpak
van bestaande vakken in de bovenbouw, moeten er ook twee nieuwe
vakken gegeven worden: Algemene
Natuurwetenschap en Klassieke Culturele Vorming (KCV). Het laatste vak is
verplicht voor gymnasiasten naast
Latijn en/of Grieks. Op het gymnasium belandde KCV op het bordje van
de sektie Klassieken. Binnen de sektie
werden de Tweede Fase-uren verdeeld:
een aantal docenten zou zich bezighouden met 4 Grieks, een aantal met 4
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Het Paleis uitvoerig geanalyseerd II

Latijn en een aantal met KCV. Het
resultaat was dat er van de vijf vierde
klassen drie in mijn rooster terechtkwamen en de overige twee bij twee
verschillende collega's. Het werd dus
snel duidelijk dat ik de KCV-kar ging
trekken en tot nu toe heb ik dat ook
met veel plezier, maar ook met de
nodige frustraties gedaan. Omdat het
een geheel nieuwe vak betreft, blijft
alle voorbereiding min of meer nattevingerwerk. Bij uitvoering van op
papier prachtige lesplannen blijkt dat
de praktijk continu aanpassing
behoeft. Het hele proces valt goed te
vergelijken met een overzeese ontdekkingstocht. je koopt een nieuwe
schip, huurt een bemanning en slaat
een toereikende voorraad voedsel en
nautische instrumenten in. Helaas
moet je het als kapitein doen met een
onvolledige kaart, maar dat maakt het
avontuur des te groter. Tijdens de reis
gaat het je soms voor de wind, soms
gaat het helemaal mis: onvoldoende
geïnstrueerde bemanning, verkeerde

instrumenten, te weinig eten en een
aantal stormen. Maar ondanks dat
ontdek je steeds maar nieuwe landen
en kun je de onvolledige landkaart
steeds meer invullen. En als je na een
jaar terugkeert, blijk je een redelijk
beeld te hebben van wat zo'n ontdekkingsreis de tweede keer nodig zal
hebben en wat je onderweg zal aantreffen. Natuurlijk dobber ik met mijn
schip nu nog ergens halverwege mijn
eerste jaar rond, maar een logboek van
dit eerste half jaar is zeker mogelijk. Ik
wens u veel leesplezier...
Mei/juni 1999

Het urenaantal van KCV wordt door de
schoolleiding vastgelegd: drie uur in
klas 4, 5 en 6 (200 studielasturen). De
sektie besluit deze uren als volgt over
de jaarlagen te verdelen: 2 uur in klas 4
(per week, het hele jaar) en i guur in
klas 5 (als twee-uursvak in het eerste
half jaar). KCV kent alleen een schoolexamen, dus met deze verdeling van
uren ronden de leerlingen het vak met
-

kerst in de vijfde klas af. Het schoolexamenpunt voor KCV komt op de uiteindelijke cijferlijst te staan en telt mee
in de slaag/zak-regeling.
juni 1 999
We besluiten, na enige voorstudie naar
de lesmethoden die al voorhanden zijn
(dit zijn er echter maar weinig), om in
de vierde klas te werken met het
naslagwerk Forum en het themaboek
Paleis op de Dam. De opzet van het vak
KCV is namelijk thematisch. Ten
minste één thema dient klassikaal
behandeld te worden en daarnaast kun
je er als KCV- docent voor kiezen om
nog twee of meer thema's, al dan niet
klassikaal, te behandelen. Ons klassikale thema wordt dus Paleis op de Dam.
We dienen een dringend verzoek in bij
de roostermakers om KCV in blokuren
aan te bieden, vanwege de ruimere tijd
voor werkstukken en eventuele buitenschoolse opdrachten.
Augustus 1999

De vakantie zit erop en tijdens ons
eerste officiële KCV- overleg in de
eerste schoolweek, zien we tot ons
ongenoegen dat geen van ons drieën

sinds dit schooljaar overigens, met een
vijfwekelijkse toetsweek (quinduum),
waarin naast alle proefwerken ook alle
excursies, sportdagen, vergaderingen
van docenten en alle andere activiteiten
moeten plaatsvinden. Buiten deze
toetsweken is er dus geen lesuitval
(behalve door ziekte van een docent) .
Naast deze studeerplanner geven we
een lijst met boeken, die als naslagwerken in Forum worden aangeraden,
aan de mediathecaris. Zij zorgt voor de
aanschaf van boeken die er nog niet
zijn en zij maakt op ons verzoek ook
een leesplank KCV. Dat scheelt de leerlingen een hoop gezoek. Tevens regel
ik een zesweken durend abonnement
voor relevante KCV-boeken bij de
centrale bibliotheek Nijmegen.
September 1 999

We gaan van start met onze lessen
KCV! Dat is wel spannend, want we
zijn erg benieuwd hoe de leerlingen
het vak zullen ontvangen. De eerste les
gaat helemaal op aan de uitleg van de
praktische opzet van het vak en een
globale uitleg van het doel en de
inhoud van het vak. De praktische
opzet is snel uitgelegd: iedere leerling

lijker: Wat is KCV? Wat is het doel van
KCV? Wat is het nut van KCV? Deze
vragen zijn verdraaid lastig te beantwoorden als je nog geen enkele praktijkervaring hebt opgedaan en alleen
maar mooie planningen op papier hebt
staan. Ik heb mezelf in de vakantie een
voorstelling proberen te maken bij de
woorden `Klassieke Culturele Vorming'. Ik heb de eindexamensyllabus
KCV doorgelezen. Ik heb de verslagen
van netwerkscholen en voorhoedescholen gelezen. Ik heb met collega's
op andere scholen gepraat over hun
aanpak en ideeën. je hoort veel en toch
blijft het vak en de invulling ervan op
een afstand. Het blijft een beetje kunstmatig aandoen: cultuur loskoppelen
van Grieks en Latijn en er een apart
vak van maken. Toch wordt me één
ding wel duidelijk: zoveel docenten en
instanties als er zijn, zoveel verschillen
zijn er in aanpak en inhoud van dit
vak. Vandaar mijn eerdere opmerking
over een overzeese ontdekkingsreis. En
niet één reis, nee, in Nederland
dobberen heel wat KCV-scheepjes
rond. Wat verwacht ik dan van KCV? Ik
wil dat de vier, door de overheid verplichte, gebieden van de klassieke oud-

een blokuur KCV in zijn rooster heeft

moet een multomap aanschaffen,

heid (mythologie, toneel, beeldende

staan. Navraag bij de roostermakers
leert ons dat dit roostertechnisch
gewoon niet haalbaar was. Dat is
jammer, want nu moeten we direct
gaan sleutelen aan de globale lesopzet
die ik in de vakantie had gemaakt als
uitgangspunt voor de eerste vergadering. Na heel wat uren overleg besluiten we om tot half februari het thema
Paleis op de Dam te behandelen en
daarna nog een ander thema. Waarschijnlijk iets met Nijmegen in de
oudheid, want we hebben het pas geopende museum Het Valkhof praktisch voor de deur. We maken ook
onze eerste studeerplanner (geheel
passend in de studiehuisgedachte) voor
de eerste periode. Onze school werkt,

waarin hij alle opdrachtuitwerkingen,
studeerplanners en andere stencils
bewaart. In principe wordt er zelfstandig gewerkt aan de hand van de
studeerplanner, en de onderwerpen die
klassikaal gedaan worden staan apart
in de studeerplanner genoemd. De
werkstukken en praktische opdrachten
worden in drietallen gemaakt. De
reden hiervoor is tweeledig: enerzijds
oefenen de leerlingen in samenwerkingsvaardigheden en anderzijds
beperkt de docent de hoeveelheid
nakijkwerk voor zichzelf. Zeker in
mijn geval (3 x 30 leerlingen) is dat
relevant. De docent bepaalt de groepssamenstelling en wijzigt deze per
werkstuk. Maar dan wordt het moei-

kunst en bouwkunst) voor de leerlingen meer worden dan wat woorden
op papier. Ik wil graag dat leerlingen
op steeds verschillende manieren iets
doen tijdens de lessen KCV. Ik wil
graag toepassingsgericht werken en
van KCV geen leervak maken. Ik wil
dat leerlingen bezig zijn met de receptie van de klassieken in deze tijd. Kortom: ik wil een heleboel, maar of dat
allemaal gaat lukken?
De leerlingen reageren neutraal
afwachtend op mijn informatie en ik
kan hun op dat moment geen ongelijk
geven. Je kunt niet zeggen of iets
nieuws leuk of boeiend is als je er niet
een paar weken, zelfs maanden ervaring mee hebt. Mijn vermoeden is dat
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de leerlingen alles over zich heen
zullen laten komen en dat ik mijn eigen
verwachtingen en verlangens zal
moeten bij schaven en misschien wel op
de helling zetten. De tijd zal het leren...
Oktober 1999

We zijn inmiddels een aantal weken
bezig met de opdrachten uit het Paleis.
De leerlingen hebben nog geen vragen
over de buiten- en binnenkant van het
Paleis zelf hoeven te beantwoorden,
maar ze hebben vooral vragen over de
stadhuisfunctie van het Paleis gemaakt.
In eerste instantie was het Paleis op de
Dam namelijk het stadhuis van
Amsterdam. Aan deze vragen is in het
boek een kleine praktische opdracht
gekoppeld: een onderzoekje naar het
interieur en exterieur van je eigen stadhuis (Nijmegen) en een vergelijking
van de functie en bouwgeschiedenis
van de beide stadhuizen. Ik besluit om
deze opdracht in groepjes van drie te
laten uitwerken en inleveren. De leerlingen krijgen de eisen waaraan het

12

verslag het interessantst. Ik ga na
schooltijd mijn licht eens opsteken,
maar mag zelf ook niet naar binnen.
Gelukkig krijg ik na wat onderhandelen een stapel informatieboekjes over
het oude stadhuisdeel mee. Er staan
interieurbeschrijvingen en zwart-witfoto's in. Het is niet volmaakt, maar
het kan het ermee door.
De resultaten van deze eerste opdrachten overtreffen in veel gevallen
mijn verwachtingen. Alle groepen
leveren hun werkstuk op tijd in, hoewel velen klagen over het ontbreken
van (werkende) apparatuur op school
(printers) om het geheel rustig te
kunnen afwerken. Afgezien van de
verzorging en het soms bedroevende
taalgebruik zien de werkstukjes er
prima uit. De meeste groepen hebben
zelfgemaakte foto's toegevoegd.
Nu moet ik de verslagen van een punt
voorzien. Dat valt niet mee. Als docent
Grieks en Latijn heb ik geen enkele
ervaring met het beoordelen van werkstukken. Ik ga eens informeren bij- de

verslag moet voldoen (namelijk dat het

sekties aardrijkskunde en geschie-

verslag een voldoende grote omvang
heeft, dat het voorzien is van een inleiding en van een evaluatie en dat er een
verantwoording van de taakverdeling
in opgenomen is) en de uiterste
inleverdatum. Er moet zoveel mogelijk
in de les aan gewerkt worden. Dat
levert al meteen een probleem op. Aangezien we geen blokuur de tijd hebben,
is het bezoeken van het Nijmeegse
stadhuis, dat overigens maar zo'n tien
minuten van school verwijderd is,
haast een onmogelijkheid in vijftig
minuten lestijd. De leerlingen
beginnen met klagen, maar zoeken al
snel creatief naar oplossingen. Ze
offeren pauzes en tussenuren op en
gaan er zelfs na schooltijd langs. Dan
doemt al snel probleem nummer twee
op: ze mogen niet in het oude (raadhuis)gedeelte van het stadhuis. En dát
stuk is nu net het oudst, dus voor hun

denis, vakken met veel werkstukervaring. Uiteindelijk leg ik drie werkstukken naast elkaar, en door te
vergelijken kom ik tot een protocol.
Door een aantal objectieve criteria op te
stellen, kan ik mijn uiteindelijke punt
tegenover de leerlingen goed verdedigen. Bovendien laat ik ieder
groepje zelf hun samenwerkingspunt
bepalen, omdat ik vind dat dit zich
voor het grootste gedeelte aan het oog
van de docent onttrekt.
Mijn beoordelingsprotocol zag er ten
slotte als volgt uit:
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I Uiterlijk (max. 2 punten)

a. voorkant, mapje (max. 1/2 punt)
b. verzorging (max. 1/2 punt)
c. afbeeldingen (max. i punt)
II Inhoud (max. 6 punten)

a. structuur (kopjes, alinea's, één
geheel) (max. i punt)

b. correcte en volledige informatie
(max. 2 punten)
c. eigen mening (over gebouwen)
(max. 1/2 punt)
d. originaliteit (max. i punt)
e. extra's (max. 1/2 punt)
f. taalgebruik, typefouten (max. i
punt)
III Evaluatie (max. 1 punt)

volledigheid (punten uit de richtlijnen)
IV Groepswerk (maximaal 3 punten per
groepje)

Je kunt dus 9 punten halen voor
het werkstuk. Per lid van je groepje
krijg je er i punt bij (in totaal dus 3
punten). Jullie moeten zelf weten
hoe je die punten verdeelt. je kunt
iemand die veel heeft gedaan dus
1 1/2 punt geven en iemand die
weinig heeft uitgevoerd maar een
1/2 punt. Je telt dit punt bij het
totaalpunt op dat door de leraar is
gegeven en je weet zo je uiteindelijke punt. Dit geef je zelf door aan
de docent.
De leerlingen vinden het jammer dat
ze niet in het stadhuis binnen konden,
zetten hun vraagtekens bij hebt directe
nut van deze opdracht, maar zijn al
met al tevreden over hun resultaat en
mijn beoordeling. Ze waarderen het
dat ze zelf een kleine inspraak hebben
in het punt, want over de werkverdeling zijn ze niet altijd tevreden.
November 1999

We besluiten, aangezien er in het
tweede en in het derde quinduum een
toetsmoment is voor KCV, de Griekse
en Romeinse kunst in kort bestek te
behandelen. Hoofdstuk 3 in het Paleis
besteedt daar ook aandacht aan en in
Forum staat een aantal pagina's met
informatie, die als leertekst kunnen
dienen. Er volgen weer de nodige bij
elkaar gesprokkelde brainstormuurtjes.
Het resultaat is dat we beginnen met

de Griekse beeldhouw-, vaasschilderen bouwkunst. Om de leerlingen niet
al te passief te maken, delen we een
aantal stencils uit die als uittreksel van
de pagina's uit Forum kunnen dienen,
als de leerling ze tenminste in de les
volledig invult. De Griekse beeldhouwkunst behandel ik met behulp van een
overheadprojector en sheets, de bouwkunst door middel van dia's, en de
schilderkunst door middel van een
stencil met kopieën. De leerlingen zijn
enthousiast; vooral de beeldhouwkunst
met de verschillende stijlen boeit hen.
Het proefwerk bestaat uit een dik pak
papier met veel plaatjes (reproductie)
en een door elkaar geraakte archeologische opgraving (toepassing). De
resultaten van dit eerste proefwerk zijn
uitstekend en de leerlingen zijn,
getuige hun reacties, tevreden over de
lengte en de inhoud. Ze vonden de toepassingsopdracht erg moeilijk, maar
waarderen de originaliteit ervan. Het
hele proefwerk sloot volgens hen goed
aan bij de behandelde stof.
Na de succeservaring met de Griekse
kunst, valt de Romeinse kunst behoorlijk tegen. We hebben minder tijd te
besteden en komen niet veel verder
dan het verwijzen naar de pagina's in
Forum en het uitdiepen van de verschillen in Romeinse en Griekse
bouwkunst. Ook het maken van een
stencil schiet er wegens tijdgebrek bij
in. Maar we hebben een uur proefwerktijd in quinduum 3. Wat te doen?
Zo'n goed gevuld proefwerk als de
eerste keer kunnen we niet nogmaals
produceren. We besluiten om een
proefwerk van een half uur te geven.
Maar de hoeveelheid vragen die je
daarin kunt stoppen, blijkt moeilijk in
te schatten. De leerlingen klagen
massaal over tijdgebrek. In de
normering moeten we dus rekening
houden met het feit dat veel leerlingen
het werk niet af hebben kunnen
maken.

In de laatste week van november
leveren de leerlingen opnieuw een
praktische opdracht in, die ze in de
maanden oktober en november hebben
moeten maken als aansluiting op de
Griekse en Romeinse kunst. Ook deze
opdracht komt uit het themaboek
Paleis op de Dam. De inhoud bestaat uit
het verzamelen van plaatjes in kranten
en tijdschriften van gebouwen, beelden
en andere kunst uit niet-klassieke tijd,
waarin de invloed van de klassieke
kunst duidelijk zichtbaar is. We voegen
aan deze opdracht nog toe dat leerlingen klassiek-geïnspireerd Nijmegen
moeten fotograferen en in het verslag
opnemen. De resultaten zijn opnieuw
niet mis. Er is een duidelijk leereffect
naar aanleiding van de vorige keer: ze
hebben meer op hun taalgebruik gelet,
op de eenheid van het verslag en op het
netjes uitknippen en opplakken van
hun plaatjes. Toch wordt er ook
geklaagd. Het maken van foto's en het
laten ontwikkelen kost geld en de
school stelt voor dit soort opdrachten
geen geld beschikbaar. Gelukkig is een
aantal groepjes zo slim geweest om
één fotorolletje te delen en daarmee
ook de kosten van het ontwikkelen. De
leerlingen klagen opnieuw over het feit
dat ze in de les niet voldoende tijd
hadden om aan de opdracht te werken.
Ook over de apparatuur op school hoor
ik veel negatieve geluiden (te weinig
werkende computers en printers en
slechts één kopieerapparaat) . Ik leg dit
neer bij de conrector, maar deze is zich
terdege bewust van het probleem. Er
wordt volgens hem aan gewerkt. Toch
blijkt uit de evaluaties van de werkstukken dat de leerlingen met plezier
aan deze opdracht hebben gewerkt.
Sommigen zijn zelfs zo met het onderwerp bezig geweest dat ze nu overal
zuilen, tympana en kapitelen zien! Een
echte eye-opener dus. Ze vinden het
vooral een nuttige opdracht omdat ze
hun in de lessen opgedane kennis nu

kunnen toepassen op de werkelijkheid
van alledag.
December 1 999

We zijn inmiddels al een les of zes
bezig met het beantwoorden van
vragen over het interieur van het Paleis.
De vragen zijn zo gedetailleerd en
soms vrij vergezocht, dat ik de leerlingen alleen kan helpen met hulp van
het antwoordenboekje. De stemming
begint nu echt te zakken en ik hoor
steeds vaker de opmerking dat KCV,
naast ANW, een nutteloos vak is. Wat
heb je er nou aan om al die symboliek
in de beeldengroepen en schilderijen te
begrijpen en op te schrijven? Eerlijk
gezegd kan ik de leerlingen geen ongelijk geven, want ook mij gaat het Paleis
op de Dam inmiddels vervelen. Volgend
jaar moet dit anders. Ik ben dan ook
ijverig aan het nadenken over een
andere strategie om het eerdere
enthousiasme voor KCV weer terug te
krijgen. Rond deze tijd wordt mijn
probleem nog eens versterkt door de
staking in Den Haag. Onze vierde jaarlaag gaat massaal staken. De grootste
klacht is de werkdruk met lange dagen,
veel huiswerk, veel werkstukken en
dan ook nog twee onnodige vakken. De
staking is voor velen een desillusie als
blijkt dat de aandacht van de pers voornamelijk uitgaat naar de vernielingen
die worden aangericht. Als mevrouw
Adelmund twee weken later vindt dat
de werkdruk inderdaad te hoog is en
dat er het een en ander mag veranderen, zijn de leerlingen in eerste
instantie blij verrast. Ze concluderen
dat, aangezien ANW nu op de helling
staat, dit ook wel zal gelden voor KCV.
Ze realiseren zich echter niet dat dit
een vak in de marge is (alleen voor
gymnasiasten) en dat Adelmund er
niets over heeft gezegd. En dat onze
school sowieso geen enkele actie
onderneemt, totdat er officiële stukken
van mevrouw Adelmund naar
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Nijmegen komen. Teleurstelling alom.
Een van mijn vierde klassen besluit er
dan nog maar een lijdzame staking
tegenaan te gooien. Ze spreken onderling af om tijdens mijn les KCV
allemaal één voor één te gaan staan
met hun hand op hun hart en dan alle
(!) coupletten van het Wilhelmus te
zingen. Ik sta verbijsterd toe te kijken.
En ik denk, aangezien de leerlingen
mij het doel van dit gezang pas naderhand verklaren, dat er óf een steekje
los is geraakt óf dat ze van hun docent
Nederlands de opdracht hebben gekregen om het Wilhelmus in klassikaal
verband buiten zijn les te gaan
oefenen. Dat blijkt niet het geval te
zijn; ze hebben bedacht dat ze symbolisch zoveel mogelijk tijd van mijn les
moeten verdoen en het zingen van alle
coupletten van het Wilhelmus kost nu
eenmaal een minuut of vijftien. Ik
moet bekennen dat ik, na de uitleg,
hiervan de humor wel inzie en het
smakelijke verhaal doet het later ook
goed in de personeelskamer.
Inmiddels steken we als KCV-docenten
de koppen maar weer bij elkaar om te
bepalen hoe we nu verder moeten met
het Paleis. We kunnen er niet helemaal
mee stoppen, omdat in februari een
bezoek aan het Paleis op de Dam is
gepland. Dan maken de leerlingen hun
eerste praktische opdracht, die meetelt
voor hun dossier (dus examen). En in
maart maken ze nog een afsluitend
dossierproefwerk over het Paleis. We
lassen dus maar iets geks in, dat we
zomaar uit onze mouw schudden. In
Forum staat een hoofdstuk over het
verhaal van Orpheus en Eurydike en de
receptie hiervan in de moderne literatuur en in de schilderkunst. We
besluiten om de leerlingen een toneelopdracht te geven (zie bijlage). Iedere
klas wordt in tweeën gesplitst. Beide
delen vormen een theaterbureau dat op
haar beurt weer bestaat uit een aantal
14
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subgroepen: tekstschrijvers, acteurs,
makers van een programmaboekje en
makers van een poster. Elk theaterbureau krijgt vier lessen de tijd om van
het verhaal van Orpheus en Eurydike
een toneelvoorstelling te maken,
compleet met poster en programmaboekje. We geven zo weinig mogelijk
regels en laten de leerlingen helemaal
hun eigen gang gaan. De tweede les na
de kerstvakantie moet het toneelstukje
in het lokaal opgevoerd worden voor
het andere theaterbureau in de klas.
Zowel de docent als het concurrerende
bureau geven een punt voor de opvoering.

lijk nog een of twee lessen extra nodig
hadden om het geheel te vervolmaken.
Dat nemen we mee naar volgend jaar,
want deze opdracht houden we er
zeker in.

Tijdens de lessen wordt er druk geoefend in en buiten mijn leslokaal.
Aangezien ik drie klassen heb, mag ik
ook zes verschillende opvoeringen bijwonen en heb dus aardig wat vergelijkingsmateriaal. De opvoeringen zijn
stuk voor stuk erg leuk. Sommige
groepen hebben het hele verhaal ge-

Op het moment dat ik dit artikel
schrijf, hebben we net de opvoeringen
achter de rug. De komende twee weken
besteden we aan het afronden van de
interieuropdrachten van het Paleis en
op 8 februari gaan we met de hele jaarlaag (150 leerlingen) naar Amsterdam
om daar de praktische dossieropdracht
in het Paleis zelf uit te voeren. Tijdens
de kerstvakantie heb ik deze excursie
op poten gezet. Mijn conclusie tot nu
toe is dat daar heel wat meer bij komt
kijken dan je zo op het eerste gezicht
denkt. Om maar wat te noemen: het
huren van drie touringcars, het bij
elkaar sprokkelen van genoeg begeleiders (tien), het maken van verschillende informatiebrieven voor ouders,
leerlingen en begeleiders, het uitwerken van de praktische opdrachten

moderniseerd en kiezen als decor een

etcetera. De leerlingen moeten in het

supermarkt of een gevangenis. Andere
groepen hebben het traditionele verhaal intact gelaten en proberen zoveel
mogelijk details van het verhaal na te
spelen. Vier van de zes groepen maken
er zelfs een complete verkleedpartij
van en zorgen voor stemmige muziek.
De programmaboekjes zien er allemaal
zeer professioneel uit, met foto's van
de spelers en uitleg over het toneelgezelschap en haar opvatting van het
verhaal. De posters zijn heel verschillend: als de groep bestaat uit jongens,
dan speelt de computer een grote rol;
bestaat de groep uit meisjes, dan is er
sprake van een kleurige tekening. De
leerlingen hebben tijdens de voorbereiding en al helemaal tijdens de uitvoering de grootste lol, want acteren mét
en voor je klasgenoten valt niet mee.
Ze geven tijdens de mondelinge
evaluatie als kritiekpunt dat ze eigen-

Paleis een boekje maken met daarin
een rondleiding door het gebouw aan
de hand van een bepaald thema (bij voorbeeld Ovidius of de Amsterdamse
stedenmaagd). Ze moeten een plattegrond en een routebeschrijving toevoegen, en tevens foto's van kunstwerken die voor hun thema relevant
zijn. Ze werken hieraan in groepjes
van drie en tijdens het bezoek wordt
hun globale product ook door een
ander groepje beoordeeld en van kritische kanttekeningen voorzien. Na het
bezoek krijgen de leerlingen tot aan de
voorjaarsvakantie (6 maart) om hun
rondleiding tijdens de KCV-lessen af te
maken.

Januari 2000

Het programma van maart t/m juni

We hebben ons oorspronkelijke plan,
een tweede thema over Nijmegen in de
oudheid, bijgesteld en denken nu aan

twee thema's voor de rest van dit
schooljaar: Sport in de oudheid en
Muziek in de oudheid. Het eerste onderwerp behandelen we in een tiental
lessen in maart en april van dit jaar (in
verband met de Olympische spelen in
Sydney) . Ik heb inmiddels contact
gelegd met de sektie Lichamelijke
Opvoeding en deze vindt het erg leuk
om in de gymlessen aan dit thema mee
te werken. Muziek in de oudheid behandelen we in mei en juni, omdat vanaf

april een tentoonstelling over muziek
in de oudheid in museum Het Valkhof
is te bezichtigen.
Tot zover mijn dagboek over KCV. U
hebt kunnen lezen over mijn succeservaringen en ook over de dingen die
minder voorspoedig verliepen. Over
het algemeen ben ik echter positief
over het vak en wat je er als docent (in
de toekomst) mee kunt doen, mits er
een aantal secundaire zaken beter

geregeld wordt (blokuur, computers op
school). De leerlingen zijn inmiddels
weer bijgedraaid na hun dipje in
december en zijn merendeels enthousiast over de invulling van het vak, al
vinden ze het nog steeds een overbodig
vak naast Grieks en/of Latijn. Ze verheugen zich op het thema Sport in de
oudheid, omdat hen dat persoonlijk
aanspreekt. En ik verheug me met hen
op de dingen die komen gaan...

Het Paleis op de dam (Jacob van Campen)
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Bijlage
Toneeluitvoering van Orpheus en

Eurydike

Stappenplan
Lees Forum. Hermaion, pp. io5

I.

t/m II2.
Ga in de mediatheek en in de
boeken van de docent op zoek naar
het volledige verhaal van Orpheus
en Eurydike.
3• De docent verdeelt de klas in twee
helften. Iedere helft vormt een
theaterbureau dat de opdracht
krijgt om een toneeluitvoering van
Orpheus en Eurydike voor te bereiden.
4• Elk theaterbureau bestaat uit de
volgende afdelingen:
a. tekstschrijvers (3)
b. acteurs + regisseur (5 +I)
c. makers van een programmaboekje (2)
d. makers van een poster (2)
5. In de drie lessen v66r de kerstvakantie werkt iedere groep aan
zijn eigen onderdeel. Ieder groepje
heeft een contactpersoon die ervoor
zorgt dat het werk van elke groep
op elkaar wordt afgestemd. De
regisseur is de bewaker van het
gehele toneelstuk. In de eerste les
na de kerstvakantie kunnen nog
wat afrondende zaken plaatsvinden
en in de twee les na de kerstvakantie (de laatste voor het quinduum)
2.

16
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voeren beide theaterbureau's hun
versie van Orpheus en Eurydike op.
6. De speeltijd mag maximaal een
kwartier bedragen.
7. In welk vorm (modern, klassiek,
met een verteller etc.) het verhaal
gebracht wordt, is jullie eigen keuze.
8. De beoordeling van het geheel zal
als volgt geregeld zijn:
a. de poster en het programmaboekje
b. de tekst en de uitvoering
c. originaliteit
De docent zal een cijfer geven en
de leerlingen van het andere
theaterbureau geven ook een cijfer.
Korte taakomschrijving
• Tekstschrijvers. Schrijf een toneel-

tekst die zo gedetailleerd mogelijk
het verhaal van Orpheus en
Eurydike weergeeft. Je hebt de
beschikking over maximaal 15
minuten speeltijd, 5 acteurs (die
overigens een dubbelrol kunnen
hebben als hun rol dat toestaat),
weinig decor. Overleg vooral met
de acteurs. Zij moeten de tekst uitspreken. Bedenk voordat je begint
of je een moderne of een klassieke
versie van het verhaal brengt. De
postermakers verzinnen in samenspraak met de programmamakers
de titel van de voorstelling.
• Acteurs. Verdeel onderling de
rollen, in samenspraak met de
tekstschrijvers. Overleg met hen

ook over de aankleding van het
`toneel' en de eventuele maskers/
kostuums. Acteurs moeten herkenbaar zijn in hun rol.
Programmaboekjemakers. Als je
tegenwoordig naar een toneelvoor
stelling in de schouwburg gaat, ontvang je (of koop je) een programmaboekje waarin o.a. staagt: welke
mensen erin meespelen, wie de
regisseur is, een korte inhoud van
het stuk, welke rollen er allemaal
zijn, een aantal plaatjes, een
verhaal over de specifieke invulling
van dit toneelgezelschap. Ga eens
kijken bij de schouwburg naar wat
voorbeelden van dit soort boekjes
(en/of vraag de dramadocent). Het
geheel moet er representatief uitzien.
Postermakers. Voordat een toneelvoorstelling van start gaat, wordt
het publiek attent gemaakt op,
lekker gemaakt voor deze voorstelling. Ontwerp een grote poster
waarop je op een originele en
pakkende wijze een aankondiging
doet van Orpheus en Eurydike. jullie
verzinnen, in samenspraak met de
tekstschrijvers en programmamakers, de titel van de voorstelling.
Ga eens in de schouwburgbibliotheek kijken naar voorbeelden van
toneelposters.
-

Van Homerus naar De Hopduvel
De draagwijdte van een literair werk en de bedoeling van
een auteur, schrijft Hans Georg Gadamer ergens in zijn
Hermeneutik, kunnen door een lezer van eeuwen later veel
beter begrepen worden dan door de auteur zelf. De oorzaak
daarvan ligt in het behandelde thema, de tijdsafstand en de
situatie van waaruit men leest. Thematieken spelen immers
vaak op een dieper niveau dan de auteur dacht, krijgen
daardoor een soort diachronische universaliteit en wekken
vanuit veranderde omstandigheden nieuwe resonanties,
waaraan de auteur zelf niet eens kan hebben gedacht. Er is
bigevolg in de literaire en esthetische traditie veel méér aan
de hand dan bivoorbeeld het overnemen van thema's en
vormen. Indien traditie enkel dat was, zou ze hetzelfde zin
als zielloze naiiperij. Traditie is echter oorspronkelijke,
culturele gestaltegeving aan een menselijk continuüm. En
daardoor is Homerus' pestilentieverhaal in de vorm van een
muurschilderij en op het eerste gezicht helemaal onherkenbaar uiteindelijk in het Gentse café De Hopduvel beland.

André Deleersnyder

In de aanvangsepisode van de Ilias
breekt een pestilentie uit. Het Griekse
leger lag al tien jaar voor Troje en werd
nu gedecimeerd: `Voortdurend laaiden
de br.ndstapels met de lijken.' Koning
Aga econon wou immers aanvanklijk de geschaakte (ook toen al
vergreep de soldateska zich duchtig),
mooie Chriseïs niet teruggeven aan
haar vader Chryses, priester van
Apollo. Het ergste was niet zozeer de
weigering, als wel de belediging ten
opzichte van de pestilentiegod. Chryses
kwam met staf en hoofdlinten, dus

duidelijk herkenbaar als Apollopriester, naar
De pest (Arnold Böckli n, 19o8, Basel, Kunstmuseum)
Agamemnon.
wat hem [een Griekse edele — AD] kan
Deze stuurde hem vernederd weg:
zelfs zijn priesterlijke insignes zouden
overkomen. Beloning of sanctie
hem niet baten indien hij niet vertrok!
bestaan in wat de mensen van zijn
daden zeggen. Maatstaf voor zijn
Hier is de eer van Apollo geschonden.
handelen is niet dat hij zich in geweten
De maatschappelijke en religieuze verhoudingen van de Myceners, weer[...] moet verantwoorden [...]. Ten
gegeven in de Ilias, berustten op eer en
opzichte van de goden bestaat een
aanzien. Een echt moreel normbesef
overeenkomstig waardensysteem. Zij
was er niet, men leefde in de shamehebben grotere areté timète biète, voorculture: `Gezichtsverlies is het ergste
treffelijkheid, prestige en kracht." Niet
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De goddelijke aanraking
Eén factor uit het verhaal ging in
de evolutie van een Europees
kunstaspect een belangrijke rol
spelen: de archaïsche, in alle prewetenschappelijke maatschappijen
heersende ziekte-opvatting, bij
Homerus weergegeven in het symbool van de pestilentiepijlen van
Apollo. Ze bestaat erin dat ziekte
wordt beschouwd als een vreemd
voorwerp in het lichaam van de

poogt men via de beide irratiunele
handelingen het vermeende negatieve
ingrijpen van de godheid in positieve zin te beïnvloeden. Het
pijlensymbool kwam enerzijds
voor in de antropomorfe Apollovoorstelling, wordt evenwel ook
aangetroffen in talrijke culturen,
waaronder de joodse, waardoor het
werd getheoretiseerd tot een soort
archetypische voorstelling. 4 Via de
bijbel en het christendom zou het
verder invloed uitoefenen. Vooral
twee historische gebeurtenissen
hielpen daarbij. In de derde eeuw
werd de Romeinse legioensoldaat
Sebastiaan als christen ter dood
veroordeeld tijdens de vervolgingen van keizer Diocletianus.
Er waren twee executies, waarvan
de eerste met pijlen. Door een niet
nader bekende oorzaak stierf de
legionair de eerste keer niet. In de
christelijke volksdevotie werd dit
later als een wonder uitgelegd. De
tweede gebeurtenis was de Zwarte

zieke, daar gebracht door een aan-

Dood, of builenpest, dievanaf

toegeven aan een hogergeplaatste,
mens of god, was een dodelijke belediging, geen morele fout. Chryses
vraagt dus Apollo Smintheus
(muizen- of rattengod) wraak te
nemen. Deze komt van de
Olympus en schiet zijn pestilentiepijlen af, waardoor een epidemie
uitbreekt in het Griekse leger. Ten
slotte moet Agamemnon toegeven.
Een offer van honderd dieren aan
Apollo en een reinigingsritus doen
de pestilentie eindigen.
2

en herstelden dus ook uitwendig de
symbolische orde. 3

oktober 1 347 in verschillende
raking van een bovennatuurlijke
vlagen (de Lage Landen waren aan
macht. Zelfs de Nederlandse uitde beurt in 1352) Europa teisterde,
drukking `Ik heb het schot' zou
zodat ca. eenderde van vooral de
teruggaan op dit archaïsme. Ziekte
stedelijke bevolking voor het builtje
werd daarbij ervaren als een verging. Doordat de archaïsche
storing van de bestaande symboziekte-opvatting nog altijd heerste
lische orde — waarin het goddelijke
(men weet pas vanaf 1898 dat de
en het menselijke van elkaar
pest
wordt veroorzaakt door de
waren gescheiden — doordat een
Yersinia Pestis) en deze
bacil
vreemd element was binnenbovendien, onder invloed van
gedrongen: het goddelijke en het
bijbelcultuur en archetype, evenmenselijke mochten elkaar niet
eens gesymboliseerd werd door de
raken; gebeurde dit wel, dan was
pijl, had dit zowel op de menselijdit fataal voor de mens. De orde
ke opvattingen en gedragingen als
kon enkel hersteld worden door
St. Sebastiaan (Andrea Mantegna, ca. 146o, paneel, 68 x 30 cm, op de kunst een sterke invloed. We
reinigingsriten en offers. De reinistoten hier op twee tegenstrijdige
Kunsthistorisches Museum Wenen)
gingsriten (de Grieken gingen
fenomenen. Enerzijds begon men
baden in zee) waren letterlijk en
Sebastiaan, iconografisch altijd doorSebastiaan
figuurlijk het wegwassen van de lichaboord met pijlen en intussen als een
Overal waar en zolang als de wetenmelijke bezoedeling, ontstaan door de
heilige vereerd, te beschouwen als
schappelijke ziekteverklaring ontgoddelijke aanraking; de offers waren
helper tegen de pestpijlen, anderzijds
breekt,
niet
gekend
of
erkend
wordt,
van
de
god
een erkenning van de tiµn
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werd hij (samen met Rochus, een veertiende-eeuwse heilige) gehouden voor
de brenger van de pest. De christelijke
Apollo was geboren. Het paradoxale
van het heilige dat zowel doodt als
geneest, is ook te vinden in de laatmiddeleeuwse Mantelmadonna's: terwijl de
Jezusfiguur (Apollo heeft
het ver gebracht!) de pestpijlen naar beneden
slingert, houdt de Madonna
haar mantel wijd open
boven de heiligen om hen
te beschermen. Het typisch
moraliserende is duidelijk:
enkel de `zondaars' worden
getroffen en moeten zich
dus bekeren, wilden ze
genezen of niet door de
pest getroffen worden. In
de kunst van de Italiaanse
Renaissance is het thema
van de helpende Sebastiaan, al of niet samen met
Rochus uitgebeeld, zeer
geliefd: de meeste schilders
hebben er een doek aan
besteed.

mannelijke geliefden) dan aan heiligen
denken. Vanaf de Barok werd deze
reeds (half)naakte en soms nogal
vrouwelijke Sebastiaan voortdurend
voluptueuzer uitgebeeld, totdat hij in
de achttiende, negentiende eeuw,

Een schitterend carrière
wachtte deze laatste Sebastiaan. Reeds in de Renaissancekunst kwam hij,
ondanks de krachtige
mannelijkheid en de idealisering van het mannelijk
naakt, al vaak sensueel
over, een indruk die door
zijn lichaamshouding nog
wordt versterkt. De pijl was
Saint Sébastien de la mer (Pierre & Giles, Laurent, 1994)
enkel nog een traditioneel
motief dat er u eenmaal bij hoorde en
onder invloed van het androgyne
iconografisch ook functioneerde als
ideaal, 5 tot een openlijk, maar hoewel
herkenningsmiddel. De aandacht voor
nog verfijnd, homoseksueel symbool
het pestmotief zelf krimpt. Maar de
transformeerde. In de twintigste eeuw
Sebastiaan van Perugino en zelfs de
liep dit enerzijds uit op het exhibitioSebastiaan op pestbanieren doen
nisme van brutale viriliteit in de
eerder aan Griekse eromenoi (jonge,
Mussolinikunst, anderzijds op de

gepersifleerde Sebastiaans van Pierre
& Giles, die echter aan duidelijkheid
niets meer te wensen overlaten. De
martiale officier van Diocletianus is
seksualiteit zonder meer geworden; de
pijl herinnert nog aan de traditionele
symboliek, maar neemt er
ook een loopje mee.
Sophocles
De stempel op de literatuur
vertoont twee takken en
speelt eerder in op het
menselijk irrationalisme, de
tweede factor uit het
Homerus-verhaal. In de
vijfde eeuw v. Chr. schreef
Sophocles zijn tragedie
Koning Oidipoes, met daarin
de beschrijving van de
epidemie in de stad Thebe.
Zowel rechtstreeks als via
het gelijknamige stuk van
Seneca (eerste eeuw na
Chr.) zou dit werk een
brede en langdurige receptie kennen. Hugo Claus,
bijvoorbeeld, liet zich
erdoor inspireren voor zijn
Oidipus en Blindeman.
Seneca had al Sophocles'
epidemiebeschrijving, waarin de klagende toon overheerst en de mens zelf
moreel verantwoordelijk
wordt geacht voor de
pestilentie, omgevormd tot
een luguber tafereel. Dit
lugubere wordt bij Claus
nog veel pakkender. De
godheid is nu de oorzaak
van de epidemie, maar dit
zorgt er niet langer voor dat het fatum
stoïcijns ondergaan wordt (Seneca),
doch zet aan tot opstand: het is een
soort monsterkwal die de mensheid
vernietigt. In Blindeman is Oidipoes in
een post-atomaire oorlogssituatie
bovendien gemetamorfoseerd in de
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mens die Moeder Aarde heeft verkracht.
Thucydides

De tweede literaire tak is door zijn
gevarieerdheid literair veel rijker. Bij
het begin van de grote oorlog tussen
Sparta en Athene in 431 v. Chr. trof
een pestilentie de bevolking van Attica.
Deze gebeurtenis had het geluk
meesterlijk beschreven te worden door
de historicus Thucydides in De
Peloponnesische Oorlog (2, 47-52). Als

rationalist bekritiseert Thucydides,
onder het mom van een objectieve,
gedetailleerde beschrijving, de irrationele basisgedragingen, bij grote
rampen ten toon gespreid door de
massa: paniek, egoïsme, anomie. De
epidemie wordt toegeschreven aan de
ingreep van een godheid en is voor een
groot deel van de bevolking de aanleiding om het gevestigde cultuurpatroon
te doorbreken. De maatschappij is ontwricht, fundamentele wetten worden
niet meer nageleefd, traditionele

20

een andere oorzaak voor te vinden.
Ongelukkig lag er een voor het grijpen
in de toen heersende opvattingen en
overleveringen, niet alleen hier maar in
ieder deel van Europa: boze kunsten,
duivelse handelingen, mensen die
samenspanden om door middel van
besmettelijk gif en tovenarij (Ie pest te
verspreiden.'? Deze verspreiding
gebeurt in de verbeelding van het volk
onder andere door de `zalvers': door
bestrijkingen met het vermeend
kwaadaardige goedje besmetten zij de
bevolking! Kappers, beroepshalve
gebruikers van zalven, waren wel eens
het slachtoffer van deze waan.
Albert Camus

In de negentiende eeuw verschijnt `het
meesterwerk van de Italiaanse verhalende literatuur van de romantiek'
(Fr. Musara), Alessandro Manzoni's De

De twintigste eeuw brengt twee totaal
nieuwe recepties van het thucydidiaanse origineel. La Peste van Albert
Camus is in de beschrijving van ontstaan en verspreiding van de epidemie
in Oran en in de weergave van de overheidsmaatregelen een bewuste wetenschappelijke antithese met hoet al door

waarden worden vertrapt. Door de

Verloofden. In tegenstelling tot de

Thucydides sterk bekritiseerde irratio-

Romein Lucretius werd driehonderd
jaar later het gruwelijke verhaal, nog
flink aangedikt wat de universaliteit
van de dood en de irrationele gedragingen betreft, overgenomen in zijn
epicuristisch werk De rerum natura. De
irrationaliteit staat daar symbool voor
de angst van de niet-epicurist, die geen
natuurlijke verklaring kent voor grote
rampen en zich, angstig voor de dood
en een vermeend leven erna, vastklampt aan een gedeshumaniseerd
bestaan. Misschien via Lucretius,
misschien rechtstreeks kwam het
verhaal in de Decamerone van Boccacio
terecht. De auteur situeert in het begin
van de eerste dag zijn erotische verhalen in de context van de pestepidemie in Florence in 1348. Zijn
pestilentieverhaal vertoont dezelfde
kenmerken qua stijl en inhoud als dat
van de beide antieke auteurs, maar is

auteurs van het neoclassicisme met
hun voorkeur voor mythologische en
aristocratisch-heroïsche themata
behoren de manzonische personages
tot de lagere klasse en situeert hij ze
ook in hun reële sociale en historische
context. Als een van de verhaalniveaus
koos hij de Florentijnse pest van 1822.
De sociaal getransformeerde beschrijving toont in haar sterk realisme, in de
klemtoon op de onmacht van de
geneeskunde en op de irrationele
reacties de receptie van Thucydides:
`Zovelen hadden vastberaden en lange
tijd betwist dat er dicht bij hen, onder
hen, een kiem was van de kwaal die
zich door natuurlijke middelen kon
verbreiden en een slachting aanrichten. En nu zij die verbreiding niet
meer konden ontkennen en haar niet
aan die middelen konden toeschrijven
waren ze des te meer geneigd er

nalisme. Dit is wel nog altijd aanwezig
in de figuur van de jezuïet Paneloux.
Voor hem is de pest een geselt Gods
om de mens tot inkeer te brengen, en
tegelijk een uitnodiging tot liefde.
Paneloux weigert dan ook elke verzorging wanneer de pest hem treft.
Maar de epidemie veroorzaal4t geen
echte anomie meer: ze ontwricht de
maatschappij niet en de overheid treedt
efficiënt op. Deze wetenschappelijk
getinte pestbeschrijving heeft in La
Peste ook een onderliggend betekenisniveau: ze is tegelijk realiteit en metafoor voor de onrechtvaardigheid
inherent aan het menselijk bestaan. Ze
is dus niet zozeer een individueel als
wel een collectief lij den dat iedereen
treft, en een gelegenheid bij uitstek
voor menselijke solidariteit. Vit typisch
camusiaanse thema is antithetisch met
het egoïsme dat zich gewoonlijk bij
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er ook een bewuste transpositie en
omvorming van, vanuit de toen
bekende opvattingen over de pest.
Dezelfde bedenking geldt hier als bij
Defoe's The Journal ofthe Plague Year
(1722), het verhaal over de Londense
pest van 1665: het verhaalde is zodanig
gemodelleerd op Thucydides en
Lucretius dat het soms moeilijk is uit
te maken of de weergave van de bij zonderheden historisch zijn, ofwel het
gevolg van de literaire invloed van de
antieke auteurs. 6 Een nieuwe tendens
is bij Defoe echter waarneembaar: de
klemtoon wordt gelegd op efficiënte
maatregelen ter indijking van de
epidemie, een resonantie van de vrees
van de Londense overheid uit Defoe's
tijd voor het overslaan van de epidemie
vanuit Marseille.

10.1

Alessandro Manzoni

[...],

-

grote rampen manifesteert. Door de
pest gaan de mensen ook volkomen in
het heden leven: ze hopen niet, maar
pakken de epidemie aan. In dezelfde
gedachtegang verdwijnen ook liefde en
vriendschap, `want de liefde heeft toekomst nodig, en voor ons bestonden
nog slechts ogenblikken.' Liefde en
vriendschap zijn in de ogen van
Camus egocentrisch en leiden af van
de realiteit, terwijl enkel de interesse
voor de anderen telt. Het bewonderenswaardige in de mensen is dat zij
`ondanks hun persoonlijk hevig verdriet weigeren plagen te accepteren en
moeite doen om genezers te worden,
omdat ze geen heiligen kunnen zijn.'
De pest is dus de menselijke bestaansconditie zelf als uitdaging tot realisatie
van solidariteit en van het mogelijke.
Curzio Malaparte

In La Pelle (1945) van de Duits-Italiaan
Curzio Malaparte wordt de pest een
zuivere metafoor. De stijl van de pestbeschrijving zelf is een gewilde imitatie van Thucydides. Het verhaal wordt
gesitueerd tijdens de Amerikaanse
bevrijding van Napels tegen het einde
van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel
de epidemie ontstaat in Napels, verspreidt ze zich daarna over geheel
Europa. Ze is veroorzaakt, menen de
Napolitanen, door de bevrijders zelf,
omdat deze niet worden geïnfecteerd;
dit mag niet luidop worden gezegd,
omdat een van de afzichtelijke gevolgen van de pest de onderlinge verklikking is. Het gaat dus om een zeer
bijzondere vorm van pest, want van
een heel andere aard dan de vroegere
Europese epidemieën. Ze verandert het
menselijk geweten in een afzichtelijke
buil, treft eerst de vrouwen, daarna de
mannen. `Ze tastte niet het lichaam
aan, maar de ziel
Het was een
soort morele pest.' Bij de vrouwen vernietigt ze eergevoel en waardigheid,
zodat zij zich massaal prostitueren; de
[...].

mannen verliezen elk zelfrespect, vernederen zich voor hun bevrijders, verloochenen hun vaderland, verkopen in
het openbaar huisraad, vrouw, dochter
en moeder. De pest is dus het verlies
van de menselijke waardigheid, veroorzaakt door het medelijden en de
vriendelijkheid van de bevrijders: `Toch
bedierf onmiddellijk alles, wat die
prachtsoldaten aanraakten. Nauwelijks
drukten de bewoners van de bevrijde
landen hun bevrijders de hand, of zij
begonnen te stinken. Het volstond, dat
een geallieerd soldaat zich uit zijn jeep
boog om tegen een vrouw te glimlachen, om vluchtig haar aangezicht te
strelen of die vrouw, die zich tot op dat
ogenblik waardig en rein bewaard had,
veranderde in een prostituee. Het volstond, dat een jongetje de ulevel, die
hij van een Amerikaanse soldaat had
gekregen, in zijn mond stak, of zijn
onschuldige ziel werd bedorven.'
Malaparte zet nog een stap verder: de
bevrijding door de Amerikanen is
enkel een schijnvrijheid waarin de
menselijke hun autonomie ten onder
gaat. Toch is die schijnvrijheid noodzakelijk, want `echte vrijheid moet
gekocht worden met de algehele rotheid van het menselijke gemoed.' De
`bevrijding' of slaafsheid is de onvermijdelijke fase naar de vrijheid. De
Amerikanen (in de persoon van
kolonel Henry H. Cuming, Malaptes
vriend toen hij verbindingsofficier was
in het Amerikaanse leger) begrijpen
dat niet, omdat ze denken de vrijheid
gebracht te hebben en niet inzien dat
de Napolitanen eigenlijk de mentaliteit
van de Griekse oudheid hebben, dat
wil zeggen moreel-autonome mensen
willen zijn: `Napels is een Pompeï dat
nooit bedolven is geweest. Het is geen
stad, maar een wereld en wel de prechristelijke oude wereld, die ongeschonden is blijven voortbestaan aan
de oppervlakte van de moderne
wereld.' Uit de Christusdiscussie met

Cuming op het einde van de roman
werkt Malaparte de tegenstelling oudheid—christendom radicaal uit. Voor
Cuming — de Amerikaan vertolkt de
visie van de christelijke orthodoxie —
bevrijdde Christus de mensen definitief en leeft Hij nog altijd, voor
Malaparte heeft Christus enkel getoond dat iedereen zichzelf moet
bevrijden en is ook Hij definitief
gestorven. Net zoals Camus verbreedt
Malaparte zijn metafoor hier tot de
menselijke bestaansconditie als dusdanig, waarin iedereen enkel op eigen
krachten zijn humane autonomie kan
realiseren.
Een komische noot bij het (voorlopige)
einde van deze bondige greep uit heel
de receptielijn is de muurschildering
De Hopduvel in het gelijknamige
Gentse café. jawel, een Sebastiaan, met
Homerus' pestpijl. Maar blijkens de
geknielde figuur aan zijn voeten is hij
de patroon van de laaglanders geworden. je zou van al dat bier wel de
pest krijgen.

Noten
H.F.J. Hortsmannshoff, De pijlen van de
pest, p. 32.

Is dit juist, dan staan we hier met de visie
dat het sacrale bezoedelt... Het onderscheid tussen shame-culture en guiltculture komt van E.R. Dodds, The Greeks
and the irrational (Berkeley/Los Angeles,
1951). Op het eerste cultuurniveau gelden
eer en fatsoen als waarden, op het tweede
is er een geïnterioriseerd norm- en verantwoordelijkheidsbesef. G.E.R. LloydJones toonde in Magic, reason and
experience (Cambridge, 1975) aan dat alle
culturen een mengsel van beide vertonen.
De theorie van de religieuze reinigingsrite als herstel van een verstoorde symbo-
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Fr. Decreus, `Van Seneca naar C:i.aus, of:

lische orde is van M. Douglas, Purity and

geacht elkaar in evenwicht te houden. Zo

danger — An analysis ofthe concepts of
pollution and taboo (London, 1966) en
R.C.T. Parker, Miasm, Pollution and
Purification in early Greek religion (Oxford,

vindt men in de neoklassieke schilder-

Waarom Oidipus Blindemari werd'. In:

kunst twee soorten modellen: de `onman-

Documenta, 3, 1985, 2, pp. 178-222.

1983). Deze theorie wordt toegepast in

1992, pp. 195-216.

nelijke' en de viriele. Cf. D. Fernandez,

De Roofvan Ganymedes, Amsterdam,

4 Cf. R.A. Tybout, `Antieke en latere pest in
beeld', in: Hermeneus, 51, 1979, pp. 81-104.

Griekse en Latijnse letterkunde'. In:

Didactica Classica Gandensia, 32, 1992.

H.F.J. Horstmannshoff, De pijlen van de

pest — Pestilenties in de Griekse wereld (800400 v. Chr.) (Amsterdam, 1989).

A.P. Deleersnyder, `Het "pest"thema in de

6 Cf. D. Roberts, A Journal ofthe Plague
Year (Oxford U.P., 1992, Introduction, p.
VII) citeert Ph. Ziegler (The Black Death,

Harrison's, Principles ofMedicine, s.v.
Plague. New York, 1987.

1988): `The same phrases are used to
describe the appearance of the disease,

W.H. McNeill, Plagues and Peoples. New

the same exaggerated estimates of

York, 1976 (Nederlandse vertaling door

Door allerlei esthetische factoren, onder

mortality appear, the same passions are

T. Davids: De pest in de geschiedenis,

andere het theoretisch oeuvre van de

aroused, the same economie and social

Amsterdam, 1986).

classicus Winckelmann (1717-1768), de

consequences ensue.'

kunst van zijn leerling John Flaxman
(1735-1826), de idealisering van de oudheid door Goethe, het feit dat de meeste

7 Vert. F. Winkelmans, De Verloofden,
Leuven (Davidsfonds) 1992, p. 431.

R. van der Paardt en Fr. Decreus, Dodelijke

Franse kunstenaars van de achttiende en

wolken. Leiden (Stichting Dimensie)

de eerste helft van de negentiende eeuw
in Rome verbleven en er in contact

H. Meiss, Painting in Florence and Siena
after the Black Death. Princeton, 1951.

Literatuur

'993-

kwamen met de grote kunstwerken uit de
oudheid, werd in sculpturen en schilder-

J.N. Biraben, Les hommes et la peste en France

thema. Dit ging samen met een filosofie,
gebaseerd op een idealisering van de

et dans les pays européens et méditerrannés. I: La peste dans l'histoire / II: Les
homines face à la peste. Paris/Den Haag,

B. Tuchman, De waanzinnige veertiende
eeuw. Nederlandse vertaling van

Spartaanse homoseksualiteit, waarin twee

1975-1976.

der Bijl, Amsterdam 1990, pp. 117-152.

kunst het mannelijk naakt een voorkeurs-

elementen werden geprojecteerd: enerzijds het viriele, krijgshaftige, en anderzijds het vrouwelijke; beide werden

22

TSJIP/LETTEREN

B. Tuchman, `De Zwarte Dood'. In:

10.1

R. Crawfurd, Plague and Pestilence in
Literature and Art. Oxford, 1914.

J.C. Sliedrecht-Smith en J. Spaans-van

Hij Caesar
Caesars media-oorlog in de klas
In het schooljaar 2001 is Caesar de zogenaamde `kernauteur' voor de eindexamenkandidaten Latijn. Met als
insteek het thema `Hoe manipuleert Caesar de lezer?'
zullen de gymnasiasten aan de slag gaan met deze op z'n
minst omstreden auteur. Een van de auteurs van het leerboek dat ontwikkeld is bij dit eindexamenonderwerp licht
keer van deze schrijvende strateeg toe en bespreekt de
zin afkeer
wijze waarop het onderwerp vorm heeft gekregen in Hij
Caesar — De rapporten over de Gallische Oorlog als
politiek verhaal.

Anton van Hooff

Gallia est omnis divisa in partes tres...

Gallië als geheel valt in drie delen uiteen. Deze zin herinneren zich de
gymnasiasten van de oude school nog
wel. Het was het eerste onversneden
Latijn dat hun werd voorgezet na twee,
drie jaar stampen van rijtjes en van
woordjes. Eindeloos hadden ze geoefend met zinledige zinnetjes, die
alleen de functie hadden de leerling
vertrouwd te maken met bepaalde
grammaticale of syntactische verschijnselen. De leerlingen moesten zich
maar liefst niet afvragen welke mededeling een zin bevatte. Een paar Nederlandse-Latijnse vertaalzinnen uit
Tirocinium Latinum (eerste druk 1955)
roepen een haast surrealistische wereld
op:
Zij verschaffen ons wapens.
Waar zien jullie licht?
Soldaten dragen het lijk van de aanvoerder.
Wij houden van de lente, niet van de
winter.

`Julius, you ought to write a book'

De stuurman ziet de kust en roept de
mannen.
Nog bizarder zijn de zinnen van de
cursus Leer uzelf Latijn!, die nota bene
bedoeld was voor volwassenen. Deze
late roepingen worden uitgenodigd
correct Latijn te maken van zinnen als:

De tanden der leeuwen zijn zwart.
Het gebladerte der bomen wordt door
een steen vernietigd.
Het boek wordt door de man (levend
wezen!) gelezen.
Mechanisch vertalen

Geen wonder dat de overstap naar de
`lectuurfase' een crisis in het Latijnse
leven van menig gymnasiast bracht. Na
jarenlang systematisch ieder tekstbegrip te hebben uitgeschakeld, moest
de gymnasiast opeens lappen Latijn
gaan lezen. Nou lezen. Doorgaans
werd de tekst zin voor zin vertaald. De
leraar was tevreden als zijn pupillen
een correcte letterlijke omzetting in

hun schriftjes noteerden. Je moest hun
niet vragen wat er aan de hand was of
hoe het verhaal liep. Bij wijsgerig proza
was het niet anders. Dat was gewoon
nog weerbarstiger vertaalstof. Alleen
als het niet lukte een zin te verdietsen,
vroeg je je wel eens af hoe de redenering liep.

Aan deze methode heb ik een levenslange weerzin tegen Plato overgehouden. Als alfa's `lazen' we hem in de
laatste twee jaren van het gymnasium,
ik meen wel drie uur per week. In de
zesde kregen we iedere week nog een
proefstuk mee naar huis om ons te
oefenen voor de eindexamenvertaling.
Plato associeer ik met kleumen op
zondagochtend, zittend aan mijn
bureautje in de onverwarmde slaapkamer van mijn ouders. Weliswaar
behaalde ik een 8 voor dit onderdeel
van het eindexamen Grieks, maar ik
huiverde toen ik later las dat de gehele
Westerse filosofie niet meer is dan
voetnoten bij Plato. Hoe welkom was
de ontdekking van Karl Poppers The
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Open Society and Its Enemies. Het eerste
deel, 'The Spell of Plato', zet de
`idealistische' filosoof neer als het
prototype van een totalitaire en dus
antidemocratische denker. Deze ontmaskering was koren op mijn antiplatoonse molen.
De verkeerde gewoonte ook echt Latijn
vooral niet als een tekst te beschouwen,
werd dus al gevormd bij de `lectuur'
van Caesar. Waarom was hij de beginauteur voor Latijn, zoals Xenophon dat
voor Grieks was? Louter omdat hij zo
`grammaticaal' Latijn schreef, zoals
Xenophon zich zo keurig aan het
Attische Grieks van de Hellenike
Glootta hield. Ons lijkt het nu pedagogisch zeer dubieus om met twee
militaire schrijvers te beginnen. De
heel oude schoolmeesters van de
zestiende tot en met de achttiende
eeuw wisten wel beter. Zij werkten met
fabels of met toneelstukken van
Terentius, die een plot hadden, morele
levenslessen in de vorm van spreuken
bevatten en tegelijk uitnodigden tot

alleen maar een beetje voor te blijven.
Velen maakten het leven helemaal
simpel door jaar in jaar uit dezelfde
stukken te lezen. Onder het onderwijsmateriaal dat op mijn universitaire
werkstek is aangespoeld, bevinden zich
aantekeningencahiers van zulke `klassieke' docenten. Iedere les werd hun
meerderwaardigheidsgevoel weer
gestreeld, want de leerlingen bakten
weer niets van de vertaling. De rol van
de classicus van vroeger laat zich vergelijken met de wiskundeleraar die
voortdurend de leerlingen ziet klunzen
met de sommetjes die hij in een handomdraai op het bord oplost.
De classici hebben hun leven gebeterd.
Ze moesten natuurlijk ook wel, omdat
zij bij iedere onderwijshervorming de
hardste klappen kregen. Maar in het
algemeen beantwoordt de beroepsgroep allang niet meer aan het cliché
van zelfgenoegzame verkalktheid. Als
moderne Odysseis hebben de classici
zich 'polytroop', veellistig, getoond. De
vernieuwing weerspiegelt zich in de

herkende; het was altijd een chiasme.
Stijlmiddelen kregen door dit blote
benoemen de status van rare trucs. Nu
gaat het om de functie van stijlmiddelen binnen een teksttype. Ook
leerlingen die na een of enkele jaren
Latijn en Grieks opgeven — op scholengemeenschappen de meerderheid —
hebben zo een representatieve kennismaking met de klassieken gekregen.
Classici kunnen niet meer aankomen
met het argument van het uitgestelde
genot: bijt nu maar even door de zure
appel van de rijtjes en woordij es heen,
later zul je me dankbaar zijn. Want dat
`later' komt voor veel leerlingen nooit.

schooldrama. Pas het gedisciplineerde

moderne schoolboeken, die Nederland

van de examenboeken laten zien dat

onderwijs van het Frans Lycée en het
Duitse Gymnasium maakte Caesar tot
beginlectuur.
Weer een persoonlijke herinnering: als
pas begonnen lerarenopleider voor
classici bezoek ik in 1977 een vakdidactisch congres in het verrukkelijke
Perugia. Een speciale zitting is gewijd
aan de keuze van de beginlectuur.
Opeens verheft zich een oudere Duitse
leraar: hij besefte wel dat jonge
collega's hun twijfels hadden over
Caesar en Xenophon, maar `man muss
so wie wir Stalingrad erlebt haben um
Xenophon zu verstehen.' Het duurde
lang voordat iemand de ijzige stilte die
toen uitbrak, durfde verbreken.

in de didactische wereldtop hebben
gebracht. Niet alleen de leerboeken
zoals Roma voor Latijn en Pallas voor
Grieks zijn inhoudelijk en methodisch
van ongehoorde rijkdom. Om me
alleen te bepalen tot het tekstbegrip:
van het begin af worden tekstgehelen
voorgelegd, die niet alleen stukken ter
vertaling zijn, maar ook door vragen
worden ontsloten: leerlingen moeten
de structuur aanwijzen, het verloop
van het verhaal voorspellen, een literair
en moreel `oordeel' vellen en uitbeeldingen van antieke verhalen in de
latere beeldende kunst becommentariëren. Omdat anders dan bij andere
talen het einddoel de lectuur van
literaire teksten is, is er van het begin
af aan aandacht voor verhaaltechnieken
en stijlmiddelen. Voorbij is de tijd dat
je niet in je tekst hoefde te kijken als
de leraar vroeg of je de stijlfiguur

een bepaalde auteur onder een bepaald
gezichtspunt wordt gelezen:

Polytrope classici

Wat hadden de vertaalhengsten die
veel oude leraren waren het eigenlijk
makkelijk. Ze hoefden de leerlingen
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Thematische aanpak

Zij die wel in de bovenbouw/tweede
fase Latijn of Grieks volgen, leggen een
centraal eindexamen af in een antieke
auteur. Een syllabus schrijft voor welke
passages in het originele Grieks/Latijn
en welke in vertaling moeten worden
gelezen. De selectie is afhankelijk van
de thematiek die is gekozen. De titels

• Ovidius' Metamorphosen -- Een
wereld vol veranderingen
• De Wrok van Achilleus — Heldendom in de Ilias van Homerus
• Odysseus — De terugkeer van de
held in de Odyssee van Homerus
• Xerxes — Een koning die zijn
grenzen niet kende (Here dotus)
• Catilina — Een Romeinse desperado
(Sallustius)
• Plato — Een weg naar het geluk
In 2001 is voor Grieks Herodotus de
gethematiseerde auteur. Het begin van
diens syllabus ziet er zo uit:
Syllabus CE Grieks 2001

• Kernauteur: Herodotus
• Genre: historisch proza

• Subtitel: Politieke praktijk(en)
• Thematiek: Staatsvormen in het
licht van Herodotus' geschiedschrijving

halen is zelfs met vrij intellectuele
thematiek veel eer te behalen. Maar
hoe moet het met Caesar? Hij is tot
mijn niet geringe ontzetting de kernauteur Latijn voor dat jaar 2001, waarin de voorhoede van de gerenoveerde
Tweede Fase en de massa van de oude
bovenbouw gelijktijdig examen afleggen. Wat wil men in Jupiters naam
met Caesar? Kijken we naar de tekst
van de

resultaat van ons zwoegen hebben we
onlangs met een zucht van verlichting
naar de uitgever gestuurd, het definitieve manuscript van:

Op het ogenblik lijken we het einde van
de politieke ideologieën te beleven. In
deze politieke constellatie is het interessant te kijken naar de manier waarop in
het antieke Griekenland tegen het
politieke bedrijf werd aangekeken.
Het pensum beoogt een kennismaking
met in het (vroeg-)klassieke Griekenland voorkomende staatsvormen (vooral alleenheerschappij en democratie) .
Wat zijn de positieve en negatieve
kanten van deze staatsvormen, hoe verhouden theorie en praktijk van de
politiek zich tot elkaar? De centrale
tekst is de Historiën van Herodotus. Dit
geschiedwerk biedt een rijke illustratie
van al deze staatsvormen, inclusief de
Oosterse varianten van alleenheerschappij, gezien door de bril van een
vijfde-eeuwse Griekse intellectueel.
In dit geval is de thematiek tamelijk
cognitief. Als de rol van de vrouwen in
Sophocles' Antigone het thema is, -valt
er literair natuurlijk veel meer te
beleven. Ook de betekenis van het

Zoals ik in het begin heb laten uitkomen, ben ik mordicus tegen het
gebruik van Caesar als beginauteur.
Maar is hij het waard de climax van
een klassieke vorming zijn? Het probleem kwam dicht bij mijn bed toen
een uitgever mij vroeg mee te doen aan
de uitwerking van het thema in een
eindexamenboek. Ik heb er letterlijk

thema voor de Europese cultuur is

wakker van gelegen. Wat betreurde ik

mijden we het woord `propagandist',

nadrukkelijk onderdeel van het
examen. Zo bevatten de eindexamenboeken die het thema uitwerken,
afbeeldingen van Antigone en literaire
verwerkingen. Kijkt u maar eens bij uw
collega-classicus in de kast. In de loop
van de jaren is een hele reeks prachtige
eindexamenboeken geproduceerd, die
het nieuwe gezicht van het vak tonen.
`Wat is Latijn een leuk vak geworden,
zeg,' voegde mij onlangs een collega in
het trappenhuis van onze universitaire
wolkenkrabber toe. Hij had eens in het
examenboek van zijn dochter gekeken...

het geen `nee' te kunnen zeggen. In dit
opzicht ben ik net als die corrupte
Amerikaanse president die zei blij te
zijn geen meisje te zijn, anders was hij
constant zwanger, want hij kon geen
`nee' zeggen.
Nu ja, we moesten er maar het beste
van proberen te maken. Steeds had ik
de leerling voor ogen voor wie Caesar
waarschijnlijk het laatste stuk authentiek Latijn is dat hij leest. Hij moest er
een goede herinnering aan overhouden.
Simpel 'opleuken', bijvoorbeeld met
plaatjes uit Asterix, was niet genoeg.
Ten slotte menen we een vorm te
hebben gevonden die zowel recht doet
aan de syllabus als de gymnasiast tot
een standpuntbepaling uitdaagt. Het

dat de syllabus hanteert. De term wekt
misplaatste associaties met Goebbels
en communistische agitprop. Bij
Caesar gaat het om een uiterst slimme
zelfrepresentatie. Hij objectiveert zichzelf, bijvoorbeeld doordat hij over zichzelf in de derde persoon schrijft. Als
`Hij Caesar' duikt hij na een paar bladzijden in De Bello Gallico op, nadat hij
verteld heeft dat de Helvetiërs aanstalten maakten Zwitserland te verlaten en Gallië door te trekken:

Caesar als het einde?

Aan Herodotus met zijn goede ver-

Hij Caesar
De rapporten over de Gallische Oorlog als
politiek verhaal

In de folder van de uitgever hebben we
onze nobele bedoelingen als volgt uiteengezet:

Syllabus CE Latijn 2001

• Kernauteur: Caesar
• Genre: historisch proza
• Subtitel: Verslaggever of propagandist? — Caesar, Commentarii de bello
Gallico

• Thematiek: Hoe manipuleert
Caesar de lezer?

"Lezen jullie Caesar nog in de zesde?
Wij deden dat al in de derde klas." Zo
zullen oud-gymnasiasten reageren als
ze merken dat Caesar het onderwerp
van jullie eindexamen is. Zo begint het
tekstboek dat de examenstof voor het
Centrale Examen Latijn 2001 uitwerkt.
Hij Caesar laat de leerlingen beleven
dat de Commentarii de bello. Gallico juist
als eindlectuur de moeite waard zijn.
In de begeleidende teksten en in de
opdrachten ontdekken zij telkens weer
hoe geraffineerd Caesar de rollen van
actor en de auctor combineert.'
Strateeg met woorden

In de titel en ook in het boek ver-

`Toen Caesar bericht kreeg dat ze via
onze Provincie een tocht gingen ondernemen, vertrok hij in allerijl uit Rome.
In zo lang mogelijke etappes rukte hij
op naar Gallië en kwam hij aan bij
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Ceneve. Hij gaf de hele provincie
orders om zoveel mogelijk soldaten te
leveren (in totaal was er in Callie
slechts een legioen) en hij liet de brug
bij Geneve afbreken. (De Bello Callico
1.7)'
Voor Caesar zelf opduikt, heeft hij de
geografie van het oorlogsterrein
geschilderd, beginnend met de
beroemde openingszin Callia est omnis
divisa in partes tres... Na een eerste
lectuur van het Latijn wordt aan de
leerlingen gevraagd de geopolitieke
teneur van de tekst te analyseren.
'Caesar overziet het krijgstoneel Callie.
Caesar wekt bij de lezer meteen vertrouwen in zijn strategische capaciteit.
Hij heeft kijk op de verhoudingen in
Callie.' Deze globale aanduiding van
de analyseopdracht wordt in het Hulpboek uitgewerkt door middel van verfijnde vragen. Volgens dit patroon is
het examenboek opgezet: na een korte
plaatsbepaling van een tekstgedeelte
voIgt een analyseopdracht en soms nog

De twee laatste hoofdstukken hebben
een ander karakter. In 'Wie was
Caesar?' worden de eindexaminandi
uitgenodigd zelf hun standpunt te
bepalen aan de hand van antieke biografische teksten en moderne uitspraken over de figuur Caesar. Daarbij
zijn zeer lovende als:
'Van een geweldige scheppingskracht
en toch tegelijkertijd begiftigd met een

een commentaar. Zo wordt de eind- .

buitengewoon verstand; geen jongeling

examenkandidaat tot een kritische houding tegenover het objectief ogende
verhaal van Caesar gebracht. Voortdurend wordt benadrukt hoezeer
Caesar zichzelf tot middelpunt maakt.
Niet voor niets beginnen de opdrachten en de hoofdstuktitels doorgaans
met 'Caesar': Caesar en Callie (hoofdstuk I), De Helvetiers geven Caesar de
kans (2), Caesar bedwingt de kustvolken (3), Caesars genie: de Rijnbrug
(4), Caesar rules the waves: Britannia
(5), Caesar wil aIleen Calliers en geen
Germanen (6), Caesar maakt er een
einde aan (7).

meer en toch geen grijsaard; het
hoogste willend en het hoogste volbrengend; vervuld van republikeinse
idealen en tegelijkertijd geboren
koning; een Romein in het diepst van
zijn wezen en toch geroepen om de
Romeinse en de Helleense ontwikkeling zowel in zichzelf als naar buiten te
verzoenen en te verbinden, is Caesar
de volledige en volmaakte mens.
(Theodor Mommsen [1817-1903, 1902
Nobelprijs voor literatuur] op het einde
van zijn Romische Ceschichte.)'

Caesars zuivere taal en beperkte vocabulaire van 1300 woorden - eigenschappen die hem in de ogen van de
oude schoolmeesters zo geschikt
maakten als beginlectuur - zijn welbewuste middelen om een breed
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publiek te bereiken. Waarschijnlijk
werden de rapporten (commentarii) van
zijn krijgsverrichtingen die hij jaarlijks
naar Rome stuurde, op pleinen en in
theaters van Italie voorgelezen. Daarom mocht Caesar zich niet al te
opzichtig bewieroken. Om dezelfde
reden spreekt hij over zichzelf in de
derde persoon. Caesars stijlmiddelen
zijn bewust bescheiden, bijvoorbeeld
alliteratie. In de rubriek 'Caesar,
strateeg met woorden' wordt het taalgebruik vanuit zijn politieke doeleinden verklaard.
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Om niet de indruk te wekken dat verheerlijking van Caesar typisch Duits is,
wordt ook een landgenoot aangehaald,
de voormalige hoogleraar Oude
Geschiedenis in Utrecht:
'En dan te denken, dat er moderne
dictatoren zijn, die Caesar als hun

voorbeeld beschouwen: zij zijn een
hoop afzichtelijke wurmen bij deze
reus. [...] Het is zeer weI denkbaar, dat,
als ik in Caesars tijd had geleefd, ik
een van zijn moordenaars ZO·l zijn
geworden, ondanks alles wat ik
hierv66r geschreven heb om hem te
geven wat hem toekomt. (J.H. Thiel,
Caesar, 1976.)'
De besprekingen van de Caesarvertaling van Vincent Hunink, een van
de auteurs van Hi) Caesar, leverden
een aantal pittige uitspraken op, zoals
in Paul Claes' 'Requisitoir tegen
Caesar' (in De Standaard, 4 september
1999):
'Caesar heeft honderdduizenden eigen
en vreemde mensenlevens opgeofferd
voor zijn eigen ambitie. [...] Deverovering van Callie is een morele,
economische en ecologische catastrofe
zonder weerga in de geschiedenis. Het
cliche dat de geschiedenis door de
overwinnaars wordt geschreven, is bij
Caesar letterlijk waar. Zijn Commentarii de bello Gallico (Verslagen overde
veldtocht in Callie) zijn nagenoeg het
enige document van deze calnpagne.
Ondanks hun schijnbare objectiviteit
zijn ze een uitgekiend staaltj I~ van
geschiedvervalsing. [...] Ovengens ben
ik van mening dat dit stuk barre
oorlogspropaganda niet thuishoort in
het curriculum vitae van onze Latijnse
afdeling. De verhaalde gebeurtenissen
herinneren me te veel aan wat we dagelijks op ons tv-scherm kunnen zien en
Caesars droge stijl tilt ze niet op een
hoger niveau. Datonze grammatica's
grotendeels gebaseerd zijn op dit
specimen van klassiek proza lijkt rne
een zwak argument. Dat het boek over
de oudste geschiedenis van onze
gewesten handelt, zou een geldig argument zijn als het verhaal niet werd verteld door de onbewogen stenl van een
massamoordenaar.'

Genoeg meningsverschil dus om de
leerlingen een eigen positie te laten
kiezen.
Caesar als mediadeskundige

Ten slotte maken we Caesar tot een
collega van Schwarzkopf. We verwijzen
naar de technieken gebruikt bij de

Golfoorlog, de crisis om Kosovo en
Tsjetsjenië — het is niet te hopen, maar
didactisch wel wenselijk is het dat zich
tussen nu en voorjaar 2001 weer een
nieuwe media-oorlog voordoet. De
wijze waarop Caesar het medium van
het proza gebruikt, is niet wezenlijk
anders dan de wijze waarop moderne

pr-jongens (video)beelden manipuleren. De leerlingen mogen van Caesar
alles vinden — mits goed beargumenteerd — als ze in het schurkachtige
genie of de geniale schurk maar de
strateeg met woorden herkennen, want
dat was Hij Caesar.

Caesars lauwerkrans (collage Sacha Odenhoven)
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Teneeter en de klassieken
Theatergroep Teneeter maakt al jaren prachtige toneelvoorstellingen voor jongeren. De laatste jaren bevonden zich
onder die voorstellingen onder andere ook de klassieke
drama's Antigone en Medea. Reden voor mij om voor dit
themanummer een gesprek te voeren met Rinus Knobel,
artistiek leider van Teneeter. Een gesprek over de uitgangspunten, drijperen en werkwijze van het gezelschap.

Frank Tarenskeen

Theatergroep Teneeter, sinds 1988 gevestigd in het op fraaie wijze tot theater
omgebouwde Badhuis aan de Daalseweg te Nijmegen, heeft haar wortels in
het Nijmeegse (amateur)studententoneel uit de zeventiger jaren (Tejater
Teneeter) en is als professioneel
theatergezelschap werkzaam sedert
1977. De groep richt zich, gesubsidieerd door OC&W, de Provincie en de
Gemeente Nijmegen, op het maken
van voorstellingen voor jongeren.
Bij het programmeren van de voorstellingen zijn er twee categorieën te
onderscheiden: voorstellingen voor
publiek van 14 jaar en ouder, waaronder bijvoorbeeld onlangs een tweeluik van stukken van Harold Pinter, en
kinder/familievoorstellingen. Van de
laatste categorie is het momenteel
lopende Roodhapje een mooi voorbeeld.
Naast het maken en uitvoeren van
voorstellingen worden er theaterworkshops gegeven aan jongeren en is er
een jongerentoneelgroep waarin
middelbare scholieren een stuk instuderen en opvoeren.
Voorbereiding

Ik heb met Rinus Knobel, de artistiek
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leider van het gezelschap, gesproken
over hoe Teneeter werkt.
Hij vertelde me dat hij bij de repertoirekeuze begint met gewoonweg `veel
lezen', toneelrepertoire, boeken, soms
vrijuit, soms themagericht. Min of
meer intuïtief wordt gezocht naar
interessant en inhoudelijk relevant
materiaal. Uiteindelijk wil Teneeter iets
doen/maken wat in eerste instantie
voor de makers zelf theater oplevert dat
`er wat toe doet', een uitspraak doet,
.ergens over gaat, kortom beantwoordt
aan de ideeën die ze zelf hebben over
wat goed theater is. Onmiddellijk daarna komt de vraag of het een interessante voorstelling oplevert voor de
doelgroep.
Is het repertoire bepaald, dan begint
het eigenlijke productieproces: repetities met spelers, vormgevers, regisseurs; een werkproces dat ongeveer
acht weken duurt. Na die periode moet
er iets staan waarmee men voor de dag
kan komen.
Moeilijke doelgroep

Het heeft, aldus Knobel, hem enige
jaren gekost van de doelgroep een
`eigen' publiek te maken. De leeftijds-

groep vanaf rond de veertien jaar is een
`lastige': puberteit, veel verandert, veel
moet, geen kind meer, maar ook nog
geen volwassene; enfin, als leraar op
een middelbare school weet ik daar
natuurlijk van, evenals ongetwijfeld het
merendeel van de lezers van Tsjip/
Letteren. Als een groep leerlingen eens
een middagje naar het theater mocht
met school in plaats van naar een les
wiskunde, aldus Knobel, dan werd het
al gauw een middagje 'keten'.
Mede hierdoor groeide het verlangen
de voorstellingen uit de `schoolsfeer' te
halen en de jongeren `op eigen gelegenheid' naar het theater te lokken.
De ontwikkelingen in het onderwijs
die geleid hebben tot de nieuwe vakken
CKV i en KCV blijken hier prachtig bij
aan te sluiten, zeer tot genoegen van
Knobel. Mijn eigen leerlingen hebben
in het kader van CKV i-lessen voorstellingen van Teneeter bezocht en deelgenomen aan workshops, en hun reacties waren overwegend positief tot zelfs
ronduit enthousiast.
Antigone

Inmiddels is Knobel tot een aantal
opmerkelijke opvattingen omtrent het
werken met en voor jongeren gekomen, die mij zeer sympathiek in de
oren klinken. De eerste is dat het
materiaal niet te zeer op de jongere
gericht moet zijn: de puber/adolescent/jong volwassene wil het zelf uitzoeken, en niet behandeld warden als

iemand die nog niets weet of gezien
wel puur op de tekst. Beweging, geheeft. Vandaar dat Teneeter in wezen
baren en handelingen werden geminiuitgaat van echt `grotemensen-repermaliseerd. Dit bleek voor acteurs en
toire', en voorstellingen maakt die voor
regie de sterkste, meest geëigende
volwassenen zeker zo aantrekkelijk en
vorm waarin zij het stuk wilden
boeiend zijn. Wél wordt steeds overbrengen. De grote vraag, zelfs angst,
wogen of de thematiek ook de doelwas: kan ons publiek dit aan? De ervagroep aan zal spreken.
ring: het publiek, (met name) de
Mede vanuit deze overwegingen is
jongeren, keek en luisterde ademloos
Teneeters Antigone ontstaan en opgeen toonde zich zeer positief.
voerd. Kwesties die jongeren bezighouden vormen immers
belangrijke thema's in
het stuk van Sophocles:
de jongere generatie
(Antigone) tegenover
de oude (Creon), en
parallel daaraan idealisme tegenover opportunisme. In het in wezen
volkomen autonome
gelijknamige toneelstuk
van Jean Anouilh uit
1942 dat Teneeter als
basis voor haar Antigone voorstelling heeft
gebruikt, komen alle
thema's die Sophocles
Agnes Bergmeijer, Rob Beumer en Chris Tates in Antigone door Teneeter
in de klassieke tragedie
(foto Bas Mariën)
behandelt op een
prachtige, eigentijdse wijze te voorMedea
schijn, aldus Knobel, die ook nog eens
Mede vanuit deze ervaring formuleert
wijst op de tijd waarin Anouilh zijn
Rinus Knobel zijn tweede opvatting:
stuk schreef en de Vichy regering desjonge mensen zijn allergisch voor doen
tijds (pragmatisme of opportunisme?
alsof, voor onoprechtheid, of positiever
Anouilhs standpunt lijkt duidelijk). Bij
geformuleerd: gevoelig voor oprechthet tot stand komen van de voorstelling
heid en authenticiteit. Dit heeft
is Teneeter tot op zeer grote hoogte
Teneeter gesterkt in de opvatting dat er
trouw geweest aan Anouilhs stuk:
niet zozeer vanuit doelgroepgerichtslechts twee pagina's tekst ergens midheid maar vanuit de eigen drijfveren
denin werden geschrapt, vanwege het
en opvatting gewerkt mag/moet
wat langdradige karakter ervan.
worden.
Al werkende aan het stuk groeide een
Was het stuk van Anouilh een modern
tamelijk radicaal vormgegeven theater:
theaterwerk, het volgende project dat
de acteurs werden op zo'n drie meter
een klassiek gegeven betrof, ging uit
afstand van het publiek voor een lange
van de vraag of ook een werk met de
wand van tien meter lang en twee
originele, antieke tekst haalbaar zou
meter hoog geplaatst en speelden vrij zijn. Hiervoor viel de keuze op Medea

van Euripides, waarbij gebruik gemaakt werd van de vertaling van Koolschijn. Bij het werken aan deze voorstelling deden zich een aantal
problemen voor.
Het eerste betrof de vorm van reciterend toneel waardoor de klassieke
tragedie gekenmerkt wordt: de dialogen. zijn in wezen lange monologen
die elkaar afwisselen. Hoe dit acceptabel/boeiend te houden voor het eigen
publiek? De oplossing
werd gevonden door de
voorstelling een
extreem hoog tempo te
geven.
Het tweede probleem
werd gevormd door de
koren, die in de klassieke tragedie in wezen
het fundament vormen
waarop de dialogen
gebouwd zijn. De teksten zijn echter zo cryptisch en zitten zo vol
verwijzingen dat het
voor een hedendaags
publiek alleen te volgen
zou zijn met behulp
van uitgebreide voetnoten. Knobel koos voor een radicale
oplossing: alle koren werden geschrapt
en `vervangen' door een reeks associatief verwante diabeelden die niets `uitlegden', maar wel het beeld van de
voorstelling mede bepaalden.
De derde vraag was die van de thematiek: in tegenstelling tot Antigone bevat
Medea niet direct herkenbare thema's
die jongeren aanspreken. Uit diepere
lagen bleken echter wel degelijk — zij
het minder direct — meer universele
thema's naar boven te komen: woede,
vertrouwen en het breken van vertrouwen, eenzaamheid. Iets wat
jongeren aansprak/aanspreekt is het
gegeven dat Medea geen `eieren voor
haar geld' kiest, maar het haar aan-
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Antigone door Teneeter (foto Bas Mariën)

gedane onrecht doorvoert tot in de
uiterste, gruwelijke consequentie.
Andromache

Inmiddels heeft Teneeter alweer een
volgende productie op stapel staan die
gebaseerd is op een gegeven uit de
klassieke oudheid. Begin volgend jaar
komt de groep met een voorstelling
gebaseerd op Andromache van schrijver/regisseur Koos Terpstra, die aan
het begin van de jaren tachtig begonnen is met een `Troje trilogie', waarvan
het verhaal van Andromache, vrouw
van Hector, deel uitmaakt. Het stuk
behandelt de lotgevallen van de
vrouwen van Troje, maar vooral die van
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Andromache na de val van Troje.
Het stuk vormt, aldus Rinus Knobel,
weer een mooi contrast met Medea.
Het is zeer eigentijds, qua vorm, taalgebruik, dialogen. De thema's zijn die
van de hedendaagse mens: het Slachtoffer — wat kan de mens verdragen
(met behoud van/met verlies van waardigheid c.q. beschaving?), en vooral
ook de spanningen tussen Individu en
Lot waarmee de mens nu meer dan
ooit lijkt te worstelen.
Zoals het er nu uitziet, gaat de voorstelling uit twee delen bestaan: het
eerste deel wordt gevormd door het
verhaal van Troje, het tweede door de
lotgevallen van Andromache.

Van mijn ervaringen bij Teneeter zijn
mij in ieder geval de gedrevenheid en
overtuiging bijgebleven waarmee bi g
dit gezelschap aan de voorstellingen
gewerkt wordt, en de wijze waarop
men te werk gaat: in de eerste plaat;
als kunstenaar, vanuit de eigen inzichten werkend aan voorstellingen die
er toe doen, en daarbij het eigen
publiek als `gewoon' volwaardig benaderend. Dat publiek vaart er wel bij.
Gaat dat zien.
Van de voorstelling Antigone is een videoopname gemaakt. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Teneeter,
tel. 024-3600588.1

Asterix en de herschrijving van ons mythisch
verleden
Je bent veertien, je leest Caesar, en je hoort voor het eerst dat
van alle Gallische volkeren de Belgen de dappersten waren.
Uiteraard ga je (als Belg) dan een eind mee in deze
(zey)verheerlyking, tot je heel wat jaren later verneemt dat
deze uitspraak voor veel soorten interpretatie en manipulatie vatbaar is. Een les Klassieke Culturele Vorming als een
Gallisch-Franse revanche op een aantal koloniale nederlagen!

Freddy Decreus

Zo benadrukten geschiedschrijvers van
net vóór de Belgische onafhankelijkheid wel de kracht en de dapperheid
van de Belgische natie, maar hun
collega's van na de oorlog 1914 -18
vroegen daarentegen aandacht voor de
beschavende werking van de Romeinse
legers. Na de Tweede Wereldoorlog
moeten vooral de Germanen het ontgelden als prototypen van het nazistische geweld, en in de geschiedschrijving van Wallonië is daarna vooral het
ontstaan van een Waalse eigenheid van
belang (en niet langer van een Belgische `identiteit'). Het verhaal is helemaal rond wanneer bij de wording van
het moderne politieke Europa Caesar
een staatshoofd is geworden die als
eerste aan een Europa van de regio's
heeft gewerkt! De dappersten van alle
Galliërs zijn helemaal geen volk gebleken dat een nationale fierheid kon
wettigen, maar een verzameling zeer
uiteenlopende stammen die geen
werkelijke eenheid kenden en die
woonden tussen het huidige Boulogne
en de Rijn. Weg is de mythe van het
allerdapperste volk, ze speelde een rol
in de meest diverse historische con-

structies. Wel
nog even luisteren naar de eindconclusie van de
auteur die dit
onderzoek verrichtte: `Is de
heldenmoed van
de Belgen, de
basismythe van
de Belgische
geschiedenis, uiteindelijk niet een
Vercingétorix in het Franse schoolboek (zie Barraud en Sède, p.37)
soort troostprijs
om de angst te
verband met `onze' Guldensporenslag
verzachten van een klein, kwetsbaar
uit 1302 of de Belgische Ersatzmythe
landje dat niet in staat is weerstand te
in Kuifje—Tintin, hij zal ze vinden in
bieden aan wie dan ook en dat zijn
het werk uitgegeven door Anne
grootste roem haalt uit het zich voortMorelli, De grote mythen uit de geschiedurend aanpassen aan de beproedenis van België, Vlaanderen en Wallonië
vingen van de geschiedenis?' Veel
(1996).
vragen dus over gebruik en misbruik
van de geschiedenis en over tot mythe
De macht van `echte' mythische ververheven verhalen. Toch merkwaardig
halen is uiteraard ontzettend groot.
hoelang je diende te wachten op een
Meestal zijn dergelijke mythen af te
deconstruerende visie van klassieke
mythen die het over de vorming van
leiden uit de grote ontstaansmythologieën die elk volk voortbrengt
België hebben. Wie een andere waar(Jahweh/Zeus), ze bewerken een vlak
heid dan de traditionele wil zoeken in
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van eenheid voor volk en individu en
tonen hoe een eind kan worden gemaakt aan gevoelens van versnippering
en aliënatie. Maar in deze bijdrage is
het hier niet om te doen.
In zijn werk Mythologies (1957) toonde
Roland Barthes aan hoe sterk mythische beelden ideologisch konden
worden gemanipuleerd om de
belangen te dienen van een klasse (b.v.
de Franse bourgeoisie) of een tijdperk.
In een van de artikels uit dit werk, `Les
Romains au cinéma', bestudeert
Barthes waarom Jules César (b.v. in de
film van Mankiewicz, 1953) niet
zomaar een Romein is, maar
vooral als `1' affiche de la
Romanité' dient: aan de
manier waarop in de films
van de jaren vijftig / zestig
elke Romein de haren in een
gefriseerde of geoliede
`mèche' op het voorhoofd
droeg kon je zien dat hij herleid werd tot een teken, tot
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se manifeste dans les interrogations
qu'il se pose dans ces films sur son
róle d'homme de guerre'. 3
Onderzoek van (vooral oudere) schoolboeken levert een zelfde ideologische
blik op. In zijn werk De figuranten van
de geschiedenis (1994) onderzocht
Antoon De Baets de manier waarop
geschiedenis aan bod komt in de
Vlaamse leerboeken geschiedenis uit
de periode 1945-1984. Het fundamentele begrip dat hij ontwikkelde is dat
van de `hoofdstroom', die impliciet en
expliciet een bepaalde Westerse visie
op geschiedenis vertolkte en die van

duidelijke ideologische boodschap in
zich draagt; expliciet dient dit genre tot
ontspanning en tot een vlucht uit de
werkelijkheid, maar impliciet is het
een zeer effectief middel om de
belangen, de waarden en normen van
de heersende klasse uit te dragen.
Neem nu bijvoorbeeld de houding die
de gemiddelde Franse scholier/burger
aanneemt tegenover zijn nationale
geschiedenis en een van zijn grootste
nationale vrijheidsstrijders, Vercingétorix. Aangezien de lessen nationale
geschiedenis in Frankrijk tot het
uiterste gereduceerd werden, maken
twee op drie Fransen vooral
kennis met hem via de
Asterix-albums. 5 In geschiedenisboeken vaak afgebeeld
als de eerste vrijheidsstrijder
die Jeanne d'Arc (1431), de
Franse .Revolutie (1789) en de
Bevrijding (1944) voorafgaat,
is deze Arverner het typevoorbeeld van hoe de ge-

een soort verplichte en

middelde Fransman wil

conventionele blik. Zo
wenste men tegen de historische werkelijkheid aan te
De overgave van Vercingétorix (uit De geschiedenis van de wereld)
kijken, zo vormde de burgerklasse zich bewust een beeld
geschiedenis DE geschiedenis maakte:
van `la Romanité'. Of er ooit kale
vanuit het Westen gezien zijn er
Romeinen bestonden stond hier
actieve en passieve volkeren, geïdealivolledig buiten de discussie.
seerde en verzwegen volkeren. Daarom
is de romanisatie van Gallië een zaak
De ideologische blik op Caesar blijkt
tussen twee totaal verschillende
ook voldoende afleesbaar in het grote
volkeren
geworden, de Romeinen en
aantal films over hem uit de laatste
de Kelten, de ene bewonderde cultuureeuw. Merkwaardig is dat de films
brengers, de andere totale cultuurrond de oorlogsjaren duidelijk nationalozen. Acculturatie verloopt duidelijk
listisch gekleurd zijn en dat `dans les
slechts in één richting. 4
années 1960, alors que l' Italie sort
d'un régime militaire qui 1'a déconEen zelfde sterk vereenvoudigde visie
sidérée sur la scène internationale, un
op en evasie uit de werkelijkheid
chef d'Etat ne peut avoir raison de
kenmerkt de verbeeldingswereld van
proner la guerre pour donner à son
de strip. Om Barthes te herhalen, ook
pays force et unité. La modernité de
de strip is een constructie die een
Jules César en tant qu'homme d' Etat

omgaan met zijn geschiedenis. 6

TSJIP/LETTEREN

10.1

De zeer vage en partijdige
berichtvoering van Caesar die
geen woord van lof bevatte voor zijn
tegenstander op het einde van de
belegering van Alesia lokte dit
antwoord trouwens uit. De geschiedenis moest dus zeer dringend herschreven worden, of zoals Jacques
Harmand het stelde: `Le concept
traditionnel de la dernière heure
d'Alesia colle en effet un monumental
faux nez sur ce que Pon appelle — avec
quelque témérité chronologique — le
début de 1'Histoire de France'. 7 In twee
studies uit het jaar 1985 8 wilde deze
Franse geleerde afrekenen met een
gevoel van onmacht dat uit zijn jeugd
stamde en dat hij ervoer telkens
wanneer hij omging met de figuur van

Vercingétorix: `A 1'arrière-plan de ces
pages existe un souvenir scolaire. Je
n'ai pu oublier ma stupéfaction
lorsque, en classe de 4°, je m'apercus
que le De Bello Gallico VII, 89, 3-4
démentait formellement une image
que trois manuels successifs de cours
et plusieurs
élémentaire et moyen
livres d'enfants, s'étaient évertués à
m'inculque'.
[...]

Identiek hetzelfde gevoel van verbazing
en onmacht heb ik trouwens steeds bij
:mezelf vastgesteld, aangezien mijn
eerste visuele kennismaking met de
klassieken gebeurde aan de hand van
de jeugdencyclopedie De geschiedenis
van de wereld (De Lombard Uitgaven,
II, 196o), een tekstboek met zelf in te
plakken historische afbeeldingen. Op
p. 13, vlak onder een immense en
woeste Boduognat die de Nerviërs
aanwakkerde, herinner ik mij nog
steeds het beeld van de waardig voortschrijdende Vercingétorix, gezeten op
een wit paard, als het ware in het
midden van een grote arena. De
geschiedenis van de Romeinen dwong
'toen nog respect af op elke bladzijde.
Het finale beeld van de ondergang van
Vercingétorix was in Caesars voorstelling nogal demoraliserend. Zeer
laconiek sloot hij zijn zevende boek af
met de woorden: "s Anderendaags riep
Vercingétorix een krijgsraad bijeen: hij
wees er op dat hij die oorlog had
ondernomen niet om zijn eigen
belangen te dienen maar wel om de
gemeenschappelijke vrijheid te heroveren en, daar men voor het noodlot
moest zwichten, legde hij zijn lot in
hunne handen, hetzij zij door zijn
dood de Romeinen wilden voldoening
schenken, hetzij zij hem levend wilden
uitleveren. Gezanten werden naar
Caesar gestuurd om daarover te onderhandelen. Deze beval de wapens uit te
leveren en de stamhoofden bij hem te

brengen. Hij hield zitting in de versterkingswerken voor het kamp: de
stamhoofden werden er heen gebracht.
Vercingétorix werd uitgeleverd, de
wapens aan Caesars voeten neergeworpen (Vercingétorix deditur, arma
proiciuntur)'. 9 Caesar spreekt in de
hem vertrouwde afstandelijke derde
persoon, als een administratieve persoon die de officiële versie van de
gebeurtenissen dicteert voor het nageslacht. De lange klopjacht is beëindigd,
nu volgen de formaliteiten die een
einde maken aan de oorlog. Dit is ook
de versie die de schoolboeken eeuwenlang uitgedragen en dus gecanoniseerd
hebben, dit is een prachtig voorbeeld
van een retorica van de omissie.

zijds ontsnapt men niet aan een parodiërende lectuur: de vier Romeinse
garnizoenen Aquarium, Babaorum,
Laudanum (een purgeermiddel) en
Petitbonum die de drie Gallische
hutten omsingelen, zijn parodiërende
namen en roepen een wereld op die
vooral een Franse look lijkt te hebben.
Geen enkele Fransman kan ze echter
au sérieux nemen, ze bestaan slechts
als pastiche en als anti-naam. Daardoor
vestigen ze ook meteen de aandacht op
het niet-benoemde, op de macht van
het benoemen en het verzwijgen: de
drie hutten zonder naam alsook de
anoniem gehouden plek in het
Centraal-Massief die de zware inslag
van de zware Romeinse adelaar vertoont wijzen op een in gebreke blijven
van de taal. Blijkbaar heeft de machthebber beslist deze plekken uit het
collectieve geheugen te schrappen,
twee sites van weerstand die onnoem-

En dan kwam de revanche van de
Franse verbeelding. Eerst de ons meest
bekende versie in de strip van René
Goscinny en Albert Uderzo (vanaf
1961), daarna
een blik op de
lange voorbereidingsfase. De
ommekeer van de
historische waarheid in de strip
Asterix spreekt
reeds uit elk
eerste binnenblad. De geografische kaart legt
een dubbele leeswijze op: ener
zijds dringt zich
een wetenschappelijke lectuur op,
die zich schoolsbelerend de attributen eigen
maakt van het
vergrootglas, de
geografische en
historische
namen, de uitleg
De kaart van Gallië (uit Asterix-album, Goscinny en Uderzo)
onderaan. Ander10

-
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baar geworden zijn, respectievelijk het
dorp van de laatste weerstanders en de
plek van hun meest eclatante overwinning, Gergovia, waar Caesar in 52
de nederlaag opliep. De geschiedschrijving van de overwinnaar is er
uiteraard gebaat bij om Lutetia reeds te
benoemen, onbestaand in deze tijden,
maar symbool van de nakende
expansie. De geschiedschrijving van de
overwonnene en de onderdrukte is
echter uit op revanche, zet zijn tegenstander in zijn hemd en roept op tot
patriottisme. Hiertoe doet de strip
beroep op onuitgesproken, maar
nadrukkelijk aanwezige gevoeligheden
van het Franse volk. Bretagne is de
mythische plek waar reeds in de prehistorie een groot volk leefde, waar
koning Arthur zou regeren en de
Saksische invallers zou weren, waar de
ridders van de Graal hun grootse
daden zouden stellen.
Maar uiteraard waren er ook andere
klassieke `bronnen' dan Caesar en bij
hen begon reeds de herschrijving. Bij

Florus (geboren in de tweede helft van
de eerste eeuw na Chr., tijdgenoot van
Domitiaan en Hadriaan; I, 45,26)

wordt Vercingétorix reeds kort, maar
krachtig geprezen. Hij zou zijn wapens
aan diens voeten gelegd hebben en uitgeroepen hebben dat Caesar, de
dapperste van alle mannen, hem overwonnen had die zelf een dapper man
was. In Plutarchus' Leven van Caesar
(XXVII, 9-10) (geboren 46 na Chr.—
gestorven na 12o na Chr.) hulde
Vercingétorix zich in een schitterende
wapenuitrusting, tuigde zijn paard zo
prachtig mogelijk op en reed tot voor
Caesar. Daar reed hij in een kring om
Caesar heen die op een verhoog was
gezeten, sprong vervolgens van zijn
paard, wierp zijn wapenrusting weg en
zette zich rustig neer aan diens voeten.
Volgens Dio Cassius (XL, 41) (geboren
155 -235) hoopte Vercingétorix op ver-

I
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giffenis van Caesar, omdat hij vroeger
diens vriendschap had gekend. Hij
kwam naar hem toe zonder door een
bode te zijn aangekondigd en dook
plots op voor Caesar, toen deze was
neergezeten op een verhoog en bracht
daardoor sommige aanwezigen in
paniek. Volgens Dio was de Gallische
leider inderdaad geweldig van gestalte
en imponeerde hij ontzettend in zijn
wapenrusting. Toen de rust hersteld
was, sprak hij niet één woord, maar
viel neer op zijn knieën, de handen uitgestrekt in de houding van smekeling.
Velen kregen medelijden met hem,
maar niet Caesar die hem zijn opstand
verweet.
Of er in deze late bronnen enige geloof
waardigheid schuilgaat, is moeilijk te
achterhalen. De historische afstand is te
groot, directe getuigen ontbreken.
Danièle en Yves Roman die heel wat
historische en mythische verhalen over
Gallië bestudeerd hebben stellen in
iq g g nog in verband met de verwarrende berichtgeving over
Vercingétorix: 'Tout accord sur ce point
est [...] totalement impossible'. II Vele
latere historiografen voelden blijkbaar
de nood om de tegenstander van Caesar
een nobeler einde van de strijd te laten
meemaken, als onbetwiste leider van de
Gallische stammen moest hij ook
psychologisch beter uit de verf komen.

Vanaf het einde van de achttiende
eeuw neemt de Franse imagebuilding
duidelijk weerwraak op de oneer die
Frankrijk werd aangedaan in Caesars
versie. De schoolboeken vertellen een
totaal ander verhaal en de patriotten
die de kinderen van de Republiek van
een `degelijke' visie op de Franse
geschiedenis willen voorzien, hertekenen volledig de blik op hun voorouders. In tientallen werken werd
gewezen op de hoge graad van ontwikkeling en organisatie van hun voor-

ouders, de Galliërs en de Kelten, want
er kon toch geen twijfel over bestaan
dat de Republikeinse waarden niet
direct konden teruggaan op (le
vroegere lokale bevolking.
In het bijzonder kunstenaars gaven
een bijzondere uitstraling aan de anticaesariaanse versie. jacques Harmand

bracht ze samen in zijn twee geciteerde
artikelen en toonde aan hoe :het in de
negentiende-eeuwse Franse schilderkunst steeds weer de verbeelding was
van Florus, Plutarchus en Dio Cassius
die picturaal werd uitgewerkt. Wat
eeuwenlang de enige waarheid was
geweest, werd nu door kunstenaars
bewust gemeden.
We bespreken kort twee voorbeelden,
die enig didactisch nut kunnen hebben
in een contrastieve analyse tussen tekst
en beeld. Het corpus teksten bestaat
uit Caesars zevende boek van De Bello
Gallico (in vertaling te lezen vanaf VII,
8-89) en de korte samenvatting van de
standpunten van Florus, Plutarchus en

Dio Cassius. Het eerste schilderij is
afkomstig van Emile Lévy (1826-18c)o)
en heet Vercingétorix se rend ti César;
het tweede is van Lionel Royer (i85^>,I926) , heeft als titel Vercingétorix
devant César en stamt uit z8c9 (Mu sée
Crozatier, Le Puy) . Beiden zijn salon schilders die vaak groots uitgewerkte
historische taferelen indienden. De
leerlingen wordt gevraagd aandacht te
hebben voor de details van de twee
schilderijen en deze te verge'..ijken met
de teksten. Een goede lezer zal merken
dat de schilderijen het niet-caesariaanse verhaal weergeven (zie het
paard), en dat door de langdurige uitputtingsslag er geen bomen meer aanwezig zouden mogen zijn. H'H et tribunaal waar Caesar op zetelt (suggestus) is
bij Lévy uitgegroeid tot een nogal
opera-aandoende scène, opgebouwd uit
marmeren blokken, bij Royer zijn

waarheid creëerden, als beroemde historiografen
als Jullian,
Mommsen,
Carcopino en
Gelzer zich ook
lieten verleiden
door het alternatieve beeld van
de vrijheidstrijder, en in
hun spoor vele
auteurs van
lexica en schoolboeken. Een laattijdig voorbeeld
hiervan nog zijn de volgende woorden
van Maguelonne Tous sanit- S amat in
12

Vercingétorix se rend à César (Emile Lévy)

evenzeer netjes uitgesneden blokken
steen aangevoerd. Na een langdurige
blokkade ziet het paard bij Royer er
wonderwel sterk en fris uit, het neemt
dezelfde pose van fierheid en onverschrokkenheid aan als zijn berijder.
Deze gooide zonet zijn wapens (met

Legendes et récits de la Gaule et des
Gaulois, Paris, 1973, F. Nathan, pp.

169-170: 'Soudain, remontant le
troupeau humain, un cavalier arrive au
grand galop. Ah ! la merveilleuse
apparition,
resplendissante
de toutes ses
armes précieuses
et de sa beauté
fière ! César a
comme un

Vercingétorix devant César (Lionel Royer)

geweld?) aan de voeten van Caesar
neer, de Asterix-herwerking kon
beginnen. De toegeknepen lippen van
de Romein lijken reeds de parkiet-look
van de strip aan te kondigen.
Wie zou het de kunstenaars kwalijk
nemen dat ze hun eigen historische

tressaillement,
mais ne tourne
pas la tête
lorsque le cheval,
toujours
galopant, fait le
tour du tribunal
avant de s'arrêter
au pied du tróne.
Tirant sur les
rênes, l' Arverne oblige l'animal à se
cabrer, puis à s'incliner en un salut
admirable. Maintenant, sautant de sa
monture, Vercingétorix fait un pas vers
le Romain et lance ses armes à son
tour dans le plus profond silence. Puis
s'agenouillant sans rein dire, il tend les
mains ouvertes, dans le geste

traditionnel du vaincu. César n'a
même pas un mouvement de cil. I1
attend quelques longues minutes. [...]
De la Douche mince, les mots
méprisants cinglent celui qui est
tombe [...]. Devant le vainqueur
furibond, digne est resté vercingétorix.
Son silence sera sa suprème victoire.
Mais César hors de lui : «Qu'on mette
cet homme aux fers et à 1'instant
même! » jette-t-il ».
Tot de Tweede Wereldoorlog verscheen
de ene opgesmukte Vercingétorixbiografie na de andere. Tijdens de
bezetting zou deze vrijheidsstrijder uitgroeien tot een echte cultfiguur, tot `le
premier résistant de France'.' 3 Na de
Tweede Wereldoorlog is het Caesar zelf
die aangevallen wordt omwille van zijn
retorica van de omissie: M. Rambaud
zal een heel boek wijden aan zijn
`déformation historique' (1952). 14
Globaal gezien kan men dan stellen:
`S'agissant de la Gaule, Rome a donc
sublimé son propre róle et, à travers
son histoire, retouché son propre
portrait'.' 5
In Asterix wordt de geschiedenis letterlijk omgekeerd en is het Caesar, de

kale parkiet, die huilt van ontzetting en
pijn, wanneer de dappere Gallische
held zijn zware wapens moeiteloos en
in een grote stofwolk aan en op zijn
voeten neerwerpt. De herschrijving van
de geschiedenis impliceert de herwaardering van het standpunt van de verdrukten. Zolang het onoverwinnelijke
dorpje ergens op een landkaart staat,
zal er weerstand geboden worden. De
lectuur van een dergelijke strip heeft
dus duidelijk ideologische en axiologische bijbedoelingen, maar ook
Caesars De Bello Gallico had deze. Of
na zovele eeuwen toch nog een weerwraak op de geschiedenis. De GallischFranse revanche die nodig was na een
aantal koloniale nederlagen?
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Antigones antwoord aan Kreon
In deze bijdrage pleiten we voor een discursieve benadering
van een klassiek werk als Antigone. We doen dit vanuit het
perspectief dat grote' kunst mikt op een (leerlingen)publiek
dat de precieze vraag verkiest boven het voorgekauwde antwoord. Door Antigones antwoord aan Kreon centraal te
stellen, leggen we de nadruk op de interactie die in en rond
bepaalde werken een web van steeds weer nieuwe interpretaties en evaluaties spint. Kunnen we niet precies daarom van
canonwerken spreken?
André Mottart en
Ronald Soetaert

Aan de lerarenopleiding van de Universiteit Gent werken wij al een tijd rond
`klassieke teksten in de klas'. Reeds
eerder ontwikkelden we lesmateriaal
rond teksten als Robinson Crusoe van
Daniel Defoe en Don Quichot van
Cervantes (Soetaert, Top en Van Belle
'995; Soetaert, Mottart en Top '994;
Mottart 1998). Die verhalen zijn in

werken bemiddelen tussen elitaire en populaire cultuur,
tussen wat op
het curriculum
van de school
staat en wat de
commercie

onze Europese cultuur tot mythen uit-

creëert. Dat stelt

gegroeid, tot vandaag spreken ze tot de
verbeelding van lezers, schrijvers,
critici, filosofen. We vinden ze echter
niet alleen terug in de elite-cultuur;
dergelijke werken zijn evenzeer aanwezig in de populaire cultuur (strips,
reclame, films, cartoons). Wie aan leerlingen vraagt of ze een verhaal kennen
van Robinson Crusoe en Don Quichot
krijgt een reeks verwijzingen die aantonen hoe sterk dergelijke werken nog
aanspreken, hoe ze zich in onze cultuur ingebed hebben. Hoe elitair
canonvorming ook moge zijn, bij
dergelijke werken constateren we dat
ze ook tot het populaire culturele erfgoed horen.
Opvallend daarbij is dat de gekozen

ons in staat via
de populaire

Antigone en Kreorn (tekening Jean Cocteau, ca. 1922)

confrontaties
met de originele werken op gang te
brengen.
Antigone blijkt echter een ander soort

canonwerk te zijn: weinig leerlingen
kennen de figuur van Antigone, laat
staan het verhaal via een of andere
bewerking in de populaire cultuur.
Toch zijn de verwijzingen en bewerkingen binnen de elitaire cultuur niet
bij te houden. Dat impliceert niet dat
zo'n tekst als Antigone alleen maar
functioneert binnen een wereldvreemde cultuursfeer. De tragedie van

Sophocles blijkt nog heel geschikt om
steeds weer een levendig debat op gang
te brengen, waarin het thema, het
conflict van de tragedie geproblematiseerd worden.
Klassieke teksten hoeven dus niet als
museumstukken benaderd te worden.
Dat blijkt uit het hele discours eromheen waarin algemeen aanvaarde interpretaties vaak op hun kop gezet
worden. De literaire canon wordt evenzeer gevormd door een web aan interpretaties en evaluaties, waardoor hun
complexiteit `geconstrueerd' wordt. Dat
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web bestaat ook uit de vele bewerkingen die in andere kunstwerken
rond - in ons geval - Antigone gecreeerd werden.
Genuanceerde vermenging

Het blijft een dilemma uit de moderne
literatuurwetenschap en -kritiek: een
oudere tekst kan benaderd worden vanuit een poging tot reconstructie van de
originele betekenis van de tekst, of vanuit een meer eigentijds perspectief. 20
verdedigde Hirsch (1979) dat een tekst
slechts een betekenis heeft, die samenvalt met de intentie van de auteur;
einddoel van de interpretatie is het
reconstrueren van die betekenis.
Gadamer (1968) echter stelt dat het
onmogelijk is de betekenis van een
literair werk te achterhalen, aangezien
elke lezer vastzit aan zijn perspectief
verbonden aan eigen ruimte en tijd.
WeI dient gezegd te worden dat
Gadamer (1968) pleit am bij het interpreteren rekening te houden met twee
horizonten: de historische context
waarin het werk verscheen en het
eigentijdse perspectief waarin het werk
gelezen wordt.
Oak de docent literatuur wordt vandaag de dag geconfronteerd met di t
dubbele perspectief: kiest hij voor een
benadering vanuit de leefwereld van de
leerlingen of voor een meer literatuurkritische benadering? We kiezen voor
een genuanceerde vermenging van
beide perspectieven. Toch corrigeren
we een te leerlinggerichte benadering,
omdat hierbij vaak een confrontatie
met de cultuur - het kennisgebied niet of amper tot stand komt.
Via het begrip discours wordt de literatuur veeleer als een proces dan als een
product beschreven. Het is een sociaal
proces waardoor binnen diverse
instituties 'het literaire' geconstrueerd
wordt. Zoals Hodge het omschreef
draait het rond controle: 'Who can
think and say what to whom in what
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way, and who or what is excluded from
discours and knowledge.' (Hodge
1990, 3) Enerzijds sluiten we ons daarbij aan, anderzijds thematiseren we dit
inzicht en corrigeren we het door
'actuele' correcties aan te bieden. En
ui teraard door leerlingen aan het
woord te laten, zodat ze kunnen deelnemen aan het debat over wat wel en
niet kan/rnag worden gezegd over een
klassiek werk als Antigone.
Hierbij stellen we drie soorten van discours centraal: het discours over de
literatuur (de literatuurwetenschap, de
kritiek, het praten over literatuur), het
discours van de literatuur (de literaire
teksten zelf: in dit geval Antigone en de
vele mogelijke herschrijvingen, bewerkingen en artefacten die naar het
Antigone-thema verwijzen] en het discours in de literatuur (de taal die
binnen de tragedie zelf gebruikt
wordt).
In het literatuuronderwijs is het de
bedoeling leerlingen in te leiden in
deze verschillende vormen van discours. Literaire competentie kan
omschreven worden aan de hand van
vragen die hierboven door Hodge
gesteld werden: welke argumenten
tellen binnen een bepaald discours?
In wat voIgt suggereren we lesmateriaal dat in diverse vakken (lessen
Nederlands, klassieke talen en cultuur,
Culturele en Kunstzinnige Vorming)
aan bod kan komen.
Confrontatie met Antigone

Onze centrale stelling bij de confrontatie met de originele tekst is dat wij
menen dat leerlingen in het middelbaar onderwijs met canonteksten als
Antigone geconfronteerd zouden
moeten worden. Op zijn minst zouden
leerlingen op school iets moeten horen
over de tragedie: de geboorte van de
tragedie (denk aan Nietzsche) is
immers een belangrijke stap voor de

westerse beschaving en Antigone van
Sophocles (440 v. Christus) wordt
algemeen beschouwd als een van de
meest sprekende voorbeelden (Steiner
1984).
Hoe belangrijk Antigone oak moge
zijn, we beseffen dat het niet haalbaar
is het literatuuronderwijs te beperken
tot het bestuderen van een tekst of een
aantal teksten. We dienen er rekening
mee te houden dat de meeste leraren
slechts een fragment kunnen lezen als
introductie tot het genre van de tragedie, als een inleidende discussie over
het thema. Een fragment kan uiteraard
de basis zijn voor verdere lectuur (of
het zien van het volledige toneelstuk),
maar in de meeste gevallen zal het
verhaal verteld moeten worden. Laten
we immers niet vergeten dat bij nadere
beschouwing de culturele geletterdheid
van zelfs heel competente lezers uit
flarden citaten, vage kennis van
hoogtepunten van verhalen bestaat.
Niet dat we pleiten voor vaagheid,
maar wel dienen we rekening te
houden met de onvermijdelijke beperkingen verbonden aan een vorm van
'generalisme' tegenover 'specialisme',
In elk geval dienen leerlingen de
omschrijving van de tragedie door
Aristoteles te kennen en te ervaren: de
tragedie als genre waarin angst en
medelijden wordt geproduceerd die
dan weer leidt tot zuivering, de
catharsis. De essentie van het verhaal
zou moeten beklijven: het feit dat de
tragedie op gang komt op het moment
dat Kreon aan Antigone verbiedt haar
broer Polyneikes te begraven, omdat
- zo vaardigt hij uit - niemand een
persoon kan begraven of bewenen die
door Kreon een vi jand van de staat is
genoemd. Het conflict draait rond de
strijd tussen Kreon en Antigone, met
hun beide interpretaties van een oeverloos gelijk. De complexiteit van canonteksten heeft alles te maken met de
interpretaties die rond dergelijke

vragen over het `gelijk' kunnen gesteld
worden.
Receptie en kritiek

Via het literatuuronderwijs kunnen
leerlingen worden ingeleid in dergelijke debatten. Via de literaire kritiek
— toneelrecensies — kunnen diverse
interpretaties en evaluaties aan bod
komen. In een recensie naar aanleiding van een nieuwe versie van
Antigone confronteert Willem jan
Otten de lezers met een aantal versies
van de tragedie: `Wanneer je vroeger
Antigone zag, werd je gevraagd Kreon
te beschouwen als de man die fout zit.
Die zienswijze hoorde bij de jaren
zestig en zeventig, toen het correct was
om mensen de schuld te geven; dit
maakte je zelf minder verantwoordelijk'. (Otten 1994). Een decennium
later kon hetzelfde gebeuren, omdat
Antigone als `icoon voor feminisme'
kon fungeren.
Otten constateert dat in het begin van
de jaren negentig het tij keerde, bijvoorbeeld in de versie van Ivo van
Hove die van Kreon een man maakte
van vlees en bloed: een man met opvattingen, maar zonder gezag. Zo
wordt Kreon een tragische figuur,
omdat hij het enige personage is dat
een ontwikkeling doormaakt. Men kan
inderdaad het stuk zo lezen dat men
begrip krijgt voor het besluit van Kreon
(misschien is dat iets van de jaren
negentig: het begrip voor het feit dat er
nu eenmaal geregeerd moet worden,
en dat zoiets nu eenmaal complex is).
Otten beschrijft het gevoel waarmee hij
naar een nieuwe uitvoering van
Antigone gaat, een gevoel dat
gestoffeerd is door zijn kennis van
vroegere versies: `Van een andere
tragedie, de Ajax, ook van Sophocles,
zei Elias Canetti: "Er zit meer in dan ik
begrijp". Dat is de reden om ook naar
de Antigone te gaan en te hopen dat het
.Ro-Theater niet wil kiezen of voor

Antigone, of voor Kreon: er zit in haar,
maar vooral ook in hem meer dan te
begrijpen is.' (Otten 1994). In elk geval
blijkt Antigone in staat om steeds weer
nieuwe interpretaties op te roepen.
De fragmenten dienen geselecteerd te
worden op basis van het feit dat uit een
tragedie een aantal conflicten gehaald
kunnen worden die te maken hebben
met de onverenigbaarheid van waardevolle zaken voor de personages:
Antigones liefde voor haar broer versus
haar loyaliteit jegens de `staat';
Antigone versus Kreon; het irrationele
versus het rationele; liefde voor de
doden versus respect voor de wet en het
gezag; matriarchale versus patriarchale
orde; menselijke versus openbare orde.
De leerlingen formuleerden gelijkaardige polariteiten die hen bleken aan
te spreken: individu versus staat;
familie versus politiek; vrouw versus
man; de morele versus de politieke
wet; rede (politieke rede van Kreon)
versus emotie (Antigone) .
De rol van taal

Welk thema men ook kiest, de veroordeling van Kreon blijft hét moment
waar het in deze tragedie om draait.
Zijn veroordeling is er een in woorden,
waarbij hij door het gebruik van de wij vorm bepaalt wat anderen horen te
doen. Wie het stuk leest, wordt al vlug
met de vraag geconfronteerd: komt het
er voor Antigone alleen op aan haar
broer te begraven?
In haar reactie doet Antigone meer dan
wat stof over het lijk van haar broer
gooien: de symboliek van haar daad
bepaalt de maat van haar `misdaad'. Ze
daagt Kreon uit en stelt de vraag die we
hierboven al — in een andere variant —
gesteld hebben: `who can say what
about whom in this state, who can
discursively construct value for the
living or the dead?' (Hodge r99o, 28)
Met dit perspectief op de analyse

sluiten wij aan bij het werk van Michel
Foucault (1971), die gewezen heeft op
de dwang die van de officiële taal — het
discours — uitgaat op wat wel of niet
mag worden gezegd. Via een dergelijke
benadering beklemtonen Van Buuren
en Wackers (1985) het belang van een
discussie over het probleem van het al
dan niet begraven van Polyneikes. Zij
situeren dit probleem als een gevolg
van het discours: Antigone zou
immers haar broer wel kunnen
begraven, maar het conflict ontstaat op
het moment dat ze haar voornemen
bekend maakt, en het discours van de
macht ter discussie stelt. In elk geval
blijkt het verhaal van Antigone steeds
weer generaties aan te spreken — (vaak)
om steeds andere redenen. Dat blijkt
niet alleen uit het discours `over' literatuur (de kritiek), maar ook uit het discours `van' de literatuur, waarin zoveel
voorbeelden van herschrijvingen te
vinden zijn van dit eeuwige thema.
Intertekstualiteit en actualisering

Met het begrip intertekstualiteit verwijzen we naar het inzicht dat literaire
teksten gesitueerd kunnen worden
binnen andere teksten, en er vaak op
teruggrijpen. Modernere teksten
krijgen hierdoor onverwachte echo's,
en oudere teksten komen tot leven in
hun moderne bewerkingen.
Onvermijdelijk gaan we dan teksten
vergelijken, maar dit mag — in het
literatuuronderwijs — niet ontaarden in
een academische vorm van comparatisme.
We zijn ons bewust van het feit dat er
heel wat voorbeelden voorhanden zijn.
Steiner (1984) heeft de rol van Antigone
in de westerse cultuur getraceerd en
zich hierbij de vraag gesteld hoe het
toch komt dat zo'n werk eeuwigheidswaarde bezit en steeds actueel blijft?
We beperken ons in dit artikel tot een
aantal (les)voorstellen waarin de hierboven besproken theorie uitgewerkt
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wordt en die in de onderwijspraktijk de
leerlingen bleken aan te spreken.
Alval en dorre bladeren, Gabriel Garcia
Marquez

Het aantrekkelijke van deze moderne
versie van Antigone is de situering van
het verhaal in een 'gewoon' klein dorp
te midden van kleinmenselijke problemen, waarmee meteen een precede
van veel interpretaties en herwerkingen van klassieke tragedies geillustreerd wordt: het brengen van koningsverhalen onder de mensen. Marquez
heeft Sophocles' tragedie immers naar
het Caraibisch gebied verplaatst, naar
de plaats die met zijn bekendste roman
Honderd jaar eewzaamheid wereldberoemd zou worden: Macondo.
Afval en dorre bladeren gaat over een
oude kolonel die de sociale codes van
het dorp overtreedt door aIle mogelijke
moeite te doen om een door de
gemeenschap verstoten dokter op
humane wijze te laten begraven.
Het dorp heeft de banvloek over de
dokter uitgesproken, omdat hij, in de
periode dat hij zich van de wereld had
afgesloten, weigerde om in een noodsituatie zijn kluizenaarsbestaan te
onderbreken om de door de dorpsbewoners afgesmeekte hulp te bieden.
De reden waarom de dokter hen op dat
moment weigert te helpen, is dat zijn
eens bloeiende praktijk van de ene dag
op de andere teloorging nadat een
bananenmaatschappij zich in Macondo
had gevestigd. AIle dorpsbewoners
gaan vanaf dat ogenblik naar de artsen
van die maatschappij.
De gebeurtenissen worden niet keurig
door een alwetende verteller in chronologische volgorde gepresenteerd, maar
op een grillige wijze via het geheugen
van de drie mensen die bij de doodkist
van de dokter wachten op toestemming
van de burgemeester om de dokter ten
grave te dragen: de kolonel, zijn
dochter en zijn kleinzoon.
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Met uitzondering van een citaat uit
Sophocles' Antigone en een tekst over
Macondo uit het jaar 1909 waarmee de
roman begint, bestaat Afval en dorre
bladeren helemaal uit de innerlijke
monologen die de drie personages
voeren tijdens het half uur wachten
voor het vertrek naar het kerkhof. Aan
het slot staat de lezer overigens voor
een onbeantwoorde vraag: zal de
kolonel de dokter kunnen begraven of
zullen de dorpsbewoners het hem
beletten?
Om deze roman in de klas te brengen
werden twee fragmenten uit de roman
geselecteerd: een uit de monoloog van
het kind en een uit die van de dochter
(Garcia Marquez 1955/1 9 81, 9-13 en 1416).
Aan de hand van gerichte vragen van
de leraar reconstrueren de leerlingen
zo uitvoerig mogelijk het verhaal, met
als belangrijkste punt het centrale
conflict: de kolonel die zijn gelofte ten
opzichte van de dokter hem te zullen
begraven wil uitvoeren tegenover de
massa (het volk, de inwoners van
Macondo) die zich willen wreken voor
het feit dat hij hen ooit weigerde te
helpen.
Met de infonnatie uit dit onderwijsleergesprek kan het conflict verwoord
worden. Nadien kunnen de leerlingen
geconfronteerd worden met het
dilemma uit het verhaal: via een
discussie kan getoetst worden hoe zij
in een dergelijke situatie zouden
beslissen.
Bij de leerlingen kunnen we 20 hopen
het inzicht bij te brengen van het
menselijk onvermogen om de werkelijkheid te kennen en zijn niet aflatende pogingen daartoe: de waarheid
is onbereikbaar, maar dat weerhoudt
de mens er niet van te pogen haar te
benaderen, in de veronderstelling dat
zij bestaat.

Uiteraard wordt dan ook met de leerlingen het parallellisme met de
Antigone-mythe onderzocht, waardoor
zij het principe van de intertekstualiteit
in werking zien. Uiteindelijk komt hier
ook de vraag ter sprake over de functie(s) van moderne mythen en of
moderne my then nog wel bestaan.
De ballade Het daghet inden oosten

De lectuur van deze ballade (zie bUlage)
die ons via het Antwerps liedboek
(gedrukt in 1544) is overgeleverd, mag
in deze context misschien verrassend
overkomen, maar na analyse van
structuur en inhoud wordt de keuze
duidelijker (een analyse gemspireerd
op Van Buuren en Wackers 1985).
De eerste lesfase be staat uit het
reconstrueren van de inhoud. Uiteraard kan over deze ballade heel wat
literatuurhistorische informatie gegeven worden, maar daar gaan we niet
nader op in. We concentreren ons hier
op het discours dat in de ballade zelf
gevoerd wordt, en inventariseren de
vragen die in dit verband in de klas
gesteld kunnen worden. Die vragen
beogen reflectie op het discours dat
binnen de ballade al of niet uitgesproken wordt.
De vraagstelling werd een aantal keren
uitgetest, en beoogt een reconstructie
van de inhoud. Geen enkele beschrijving is echter onschulclig: deze
beschrijving is tegelijkertijd een reflectie op het discours.

Eerste strofe
Wie spreekt in de eerste vier
verzen? Waarover klaagt hij?
Wie antwoordt daarop? Hoe beantwoordt zij het verzoek?
Wie spreekt in de laatste twee
verzen? Wat vertelt hij haar? Wat is
er gebeurd?
Wat wordt er uit hun gesprek allemaal duidelijk? Bijvoorbeeld: hoe is

de verhouding tussen de man en de
vrouw die tegen elkaar praten?
Tweede strofe

• Wat doet het meisje nu? Wat ontdekt zij?
• Wat zegt ze? Hoe beoordeelt zij wat
er gebeurd is?
Derde strofe

• Waar precies gaat het meisje nu
heen? Wat leert dit over haar stand?
Waarom doet zij dat?
• Wat vraagt ze?
• Hoe wordt op haar verzoek gereageerd? Door wie?
• Hoe reageert zij?
Vierde strofe

• Wat doet het meisje nu?
• Wat zegt zij als besluit? Waar gaat
ze nu heen?

een tragedie onderscheiden worden.
Dit laatste kan ofwel door de leraar
aangebracht worden, of door de leerlingen zelf gevonden worden (indien
de leerlingen de tragedie als genre of
Antigone als tekst kennen) .
De aard van het conflict is typisch voor
de Griekse tragedie: `Het gaat om de
confrontatie tussen een menselijk
gelijk enerzijds (dat van de heldin) en
een boven haar gesteld gelijk (God, de
wetten, het noodlot) anderzijds.' (Van
Buuren en Wackers 1985, 83) Net als
in Antigone gaat ook hier een vrouw in
tegen het uitdrukkelijke verbod haar
geliefde te begraven.
In een volgende fase wordt de interpretatie uitgediept. De vragen die hierboven — als reconstructie van de inhoud
— gesteld werden, worden verder geproblematiseerd. In wat volgt, inventariseren we een aantal mogelijke vragen:

Vijfde strofe

• Wat doet het meisje nu? Waar verblijft ze?
Als samenvatting wordt het volgende
schema gebruikt (zie ook Van Buuren
en Wackers 1985):
I Een meisje wordt aangesproken
door een man die haar op de
hoogte brengt van het feit dat haar
geliefde dood onder een lindeboom
ligt (expositio) .
II Zij vindt inderdaad zijn lijk (ontwikkeling) .
III Zij gaat naar het kasteel van haar
vader waar ze hulp vraagt om haar
dode geliefde te begraven, wat geweigerd wordt (crisis en peripeteia) .
IV Zij is verplicht hem zelf te begraven (catastrofe) .
V Uiteindelijk vinden we haar als non
terug in een klooster (epiloog).
Aan de hand van de reconstructie van
de inhoud kunnen de vijf delen van

• Wie is de man die spreekt en wie is
de man over wie gesproken wordt?
(Ook uit de literaire kritiek blijkt
een aantal mogelijkheden: de man
is haar officiële geliefde, een
jaloerse rivaal, de officiële huwelijkskandidaat...; en de man over
wie gesproken wordt is een
geheime liefde, een verboden verhouding...?)
• Waarom zou in die tijd een liefdesverhouding verboden kunnen zijn?
• Tot welke sociale klasse behoort het
meisje (zie ook later in de ballade)?
• Wat zegt ze over haar geliefde als
antwoord op het verzoek van de
aanbidder? Waarom liegt ze?
• Wat verwacht je dat een vrouw doet
na zo'n tragische ontdekking?
• Herhaling: wat doet de vrouw uit
de ballade? Waar gaat ze heen?
Waar spreekt ze? Wat vraagt ze?
Wat antwoorden de heren? Wat wil
ze dat die ridders voor haar doen?
Waarom zou ze zoiets in het open-

baar vragen? (Het openbare
karakter van de ruimte wordt benadrukt: de ridderzaal, en daardoor
de openbaarheid van haar vraag.)
Waarom zwijgen de ridders? Waarom weigeren ze haar te helpen?
Hoe reageert ze hierop? Wat doet
ze? Hoe eindigt het verhaal?
Via de vraagstelling kunnen ook tegenstellingen in de ballade aan het licht
komen: waar en wanneer kan dit
fragment zich afspelen? Hierbij kan
dan de dag/nacht-tegenstelling als een
weerspiegeling van de officiële orde
versus de verborgen/verboden wereld
getoond worden. De leraar kan wijzen
op het alba-motief: het dageraadslied
waarin een liefdespaar bij het aanbreken van de dag uiteen moet na een
nacht van `verboden' liefde.
Hierbij past verdere vraagstelling naar
het karakter van de geheime relatie:
waarom die geheimhouding? Wat
verwijt ze haar dode geliefde? (De
vrouw zelf heeft de relatie wel vermeld,
maar zonder namen te noemen, ze
blijft discreet; de man heeft duidelijk
gepocht met zijn verovering en heeft
zo de relatie openbaar gemaakt,
blijkens de uitspraak van het meisje:
`Dat heeft gedaen u roemen'.)
De taal speelt hier een belangrijke rol,
specifiek de rol van het spreken en het
zwijgen: wat precies vraagt de vrouw
aan de heren? Waarom vindt de vrouw
het zo belangrijk hulp te vragen in het
openbaar? Zou zij iets meer willen dan
haar letterlijke vraag suggereert? Wat?
Wat waren mogelijke alternatieven?
Waarom antwoorden de heren niet op
de vraag van de vrouw?
Volgens Van Buuren en Wackers is de
climax van het conflict van verbale
aard. De crisis komt op gang met het
verzoek van het meisje om haar
minnaar te begraven ('is hier eenich
heere / Oft eenich edel man, / die mi
mijnen dooden / Begraven helpen
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can?'), wat indruist tegen de officiële
moraal. Van Buuren en Wackers
werden in hun interpretatie beïnvloed
door Michel Foucault die in zijn werk
gewezen heeft op de dwang die van de
officiële taal — het officiële discours —
uitgaat in verband met wat wel of niet
mag gezegd worden: de taal voegt zich
naar wat de samenleving wenst en doet
dus vaak de dingen die we willen uitdrukken geweld aan.
Toegepast op het verhaal uit Het daghet
inden oosten impliceert dit dat de
tragedie van het meisje een gevolg is
van het onuitgesproken verbod tegen
haar relatie, waardoor ze eerst met
verbaal geweld uitgesloten wordt en
daarna vrijwillig kiest voor een teruggetrokken leven in een klooster. Een
thema kan binnen een bepaalde tijd en
ruimte taboe zijn. Als er dan toch over
gesproken wordt, vergen bepaalde
onderwerpen vaak een bepaald taalregister en ritueel. Niet iedereen kan
trouwens zomaar het woord nemen,
ook dat is aan bepaalde maatschappe-

van Antigone en Het daghet inden
oosten. Hierbij kan gewezen worden op
het verbod van koning Kreon om
Polyneikes te begraven. Ook dit verbod
stuit op ongehoorzaamheid van
Antigone. Op een abstracter niveau
zien we hier dus de officiële orde
botsen met de individuele wil, en eventueel de mannenorde met de vrouwelijke correctie. Van Buuren en Wackers
spreken in dit geval niet van een rechtstreekse invloed, maar van een interessante parallel tussen beide thema's,
waarbij zij (zoals hierboven reeds aangegeven) ook een vormelijke spiegeling
suggereren.

lijke regels gebonden.

conflict.

Dit voorstel tot interpretatie beoogd de
leerlingen te confronteren met deze
inzichten en het onderscheid te zien
tussen enerzijds de officiële orde (vertegenwoordigd door de edellieden, de
vader in de ridderzaal tijdens de dag),
en anderzijds de niet-officiële orde
(vertegenwoordigd door de vrouw en
de slaapkamer tijdens de nacht) . Beide
staan op een eigen manier tegenover
het conflict: de officiële orde duldt de
liefdesrelatie niet, behalve dan in het
geheim, als die relatie maar niet openbaar gemaakt wordt. Precies dat laatste
wordt door het meisje aangevochten:
de vraag de geliefde te begraven komt
neer op de wens de liefdesrelatie
officieel te erkennen.
Zoals hierboven al aangeduid, is het
mogelijk om een (intertekstuele) vergelijking te maken tussen het thema
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Vanuit het historisch perspectief kan
aandacht besteed worden aan de
ideologie van de tijd (maatschappelijke
verhoudingen) en literaire conventies
(de ballade en het alba-motief — hier
niet uitgewerkt) . Vanuit een eigentijds
perspectief wordt de crisis in het
verhaal geactualiseerd door aandacht te
schenken aan de rol van de taal in het

Taalbeschouwing

Wat hierboven over taal gezegd werd,
kan via voorbeelden uit de leefwereld
van de leerlingen verduidelijkt worden.
Afhankelijk van de actualiteit kunnen
hier diverse onderwerpen ter sprake
komen, waardoor aan de les literatuur
een taalbeschouwelijke uitweiding
wordt gegeven, waarbij de vraag naar
de macht van de taal centraal staat.
Als voorbeeld vermelden we hier de
affaires waarin een vrouw het woord
nam om een man te beschuldigen van
ongewenste intimiteiten, verkrachting.
In de jaren negentig werden we op
onze wenken bediend: er waren in de
Verenigde Staten alleen reeds achtereenvolgens de zaken rond de Amerikaanse rechter Clarence Thomas, rond
senator Edward Kennedy en rond president Bill Clinton en Witte Huis-mede-

werker Monica Lewinsky. Men kan de
taalsituatie, waarin Antigone en het
meisje in de ballade zich bevinden naar
vandaag verplaatsen: is het immers niet
zo dat vrouwen in gezelschap belangstellend en geduldig behoren te zijn?
Een mogelijke uitbreiding houdt een
bezinning in over de spreekstijlen van
mannen en vrouwen.
Andere voorbeelden tot het actualiseren van dit talige aspect vind je voortdurend in politiek heikele situaties. In
het begin van de jaren negentig waren
er de onderhandelingen tussen de
Palestijnen en de Israëli's. Beide
partijen hebben jarenlang geweigerd in
het openbaar met elkaar te communiceren, zo'n gesprek had immers de
erkenning van de identiteit van de
andere partij geïmpliceerd.
Later kon je de vergelijking met de
situatie van de Koerden maken:
`Dialoog. De Turkse staat moet de
Koerden als gesprekspartner aanvaarden. Anders wordt het nooit wat.

Er is geen andere oplossing. Vergelijk
het met de PLO van Arafat. Die is ook
jarenlang overal buitengehouden. Het
is pas nu zijn organisatie als gesprekspartner wordt erkend, dat er schot
komt in de zaak.' (Dogan Ösgüden, in:
De Morgen, 14 mei 1994)
Vandaag de dag vind men ongetwijfeld
voorbeelden in andere conflictgebieden, als daar zijn Tsjetsjenië, Kongo...
(Dit artikel is een bewerking van een
lezing en werd eerder gepubliceerd in:
Decreus en Mottart 1994.) i
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Bijlage
'Het daghet inden oosten,
Het lichtet overal.
Hoe luttel weet mijn liefken ,
Och, waer ick henen sal.

'Och ligdy hier verslaghen,
Versmoort al in u bloet,
Dat heeft gedaen u roemen
Ende uwen hooghen moet.

Si nam hem in haren armen,
Si custe hem voor den mont,
In eender corter wijlen
Tot also menigher stont.

Och warent al mijn vrienden
Dat mijn vianden zijn!
Iek voerde u uuten lande ,
Mijn lief, mijn minnekijn.'

Och ligdy hier verslaghen,
Di mi te troosten plach ,
Wat hebdy my ghelaten
So menichen droeven dach!'

Met sinen blancken swaerde
Dat si die aerde op groef,
Met haer sneewitten armen
Ten grave dat si hem droech.

'Dats waer soudi mi voeren ,
Stout ridder wel gemeyt?
Ie ligge in myns liefs armkens
Met grooter waerdicheyt. '

Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinck enen ganck
Al voor haers vaders poorte
Die si ontsloten vant.

'Nu wil ic mi gaen begeven
In een cleyn cloosterkijn,
Ende draghen swarte wijlen ,
Ende worden een nonnenkijn.'

'Ligdy in uws liefs armen?

'Och is hier eenich heere
Oft eenich edel man,
di mi mijnen dooden
Begraven helpen can?'

Bilo, ghi en segt niet waer.
Gaet henen ter linde groene,
Versleghen so leyt hi daer .'
Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinc eenen ganck
Al totter linde groene,
Daer si den dooden vant.
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Die heeren sweghen stille,
Si en maecten gheen geluyt;
Dat meysken keerde haer
omme,
Si ghinc al weenende uut.

Met hare claerder stemme
Die misse dat si sanck,
Met haer sneewitten handen
Dat si dat belleken clanck.

De Romereis
Al elf keer heb ik, i docent Klassieke Talen en Geschiedenis
aan het Kandinsky College te Nijmegen, op onze school een
reis naar Rome georganiseerd. De eerste tien reizen waren
voor de leerlingen van ons Gymnasium, de laatste reis was
voor de leerlingen van klas 5, die KCV of CKV volgen. In de
tweede fase past een Romereis mijns inziens uitstekend
binnen het kader van deze vakken. De reis zelf telt voor Zo
studielasturen en de voorbereiding vindt plaats door middel
van werkstukken, die gebundeld worden tot een reisgids.
Jacqueline Troost

De voorbereiding
Het organiseren van de reis gebeurt op
onze school als volgt: ongeveer een jaar
tevoren gaat er een brief naar de
ouders van de leerlingen die het
volgend schooljaar in aanmerking
komen voor de reis. De leerlingen
kunnen zich dan `voorlopig opgeven'.
De bedoeling daarvan is dat zij (en hun
ouders) zich financieel voorbereiden
op een aderlating van ongeveer
fl. i000, —. De voorwaarden die de reisleiding de leerlingen laat ondertekenen
bij de definitieve opgave, worden bij
deze brief ingesloten.
Deze voorwaarden, die in de loop van
de jaren uitgegroeid zijn tot ongeveer
een dozijn, willen nog wel eens de
lachlust opwekken. Dit geldt zeker voor
de voorwaarde dat er nooit over het
eten gezeurd mag worden. Maar als de
leerlingen vóór de reis weten dat zij bijvoorbeeld altijd om 23.00 uur op hun
kamer moeten zijn, nooit met Italianen
in een auto of op een brommer mee
mogen gaan, dan spaart dat de reisleiding tijdens de reis ellenlange discussies. `Je hebt het toch getekend', is

dan altijd een
afdoend argument.
Passen dergelijke
voorwaarden nog
in deze tijd? Zijn
Asterix en Obelix zien een Romein passeren
leerlingen van
zestien, zevenaan wat zij ervan moeten beschrijven.
tien jaar niet oud genoeg om hun
De informatie kunnen zij halen uit
eigen verantwoordelijkheid te nemen?
gidsen in de mediatheek, uit naslagDaar kan ik een kort antwoord op
werken enzovoort. De gids van de
geven: de meesten wel, maar niet allelaatste reis was de verzameling van de
maal. Als er een stel gaan nachtbraken
werkstukken die gemaakt waren voor
en drinken, komt er van het proKCV en CKV. De leerlingen zijn altijd
gramma niets terecht. En daarbij is
erg trots als zij hun werk in een keurig
Rome (als alle grote steden) een
kaftje in handen krijgen.
gevaarlijke stad en als een leerling iets
Zelf maak ik ook nog een kleine gids,
overkomt, is de hele sfeer van de reis
waarin het programma van elk dagdeel
weg. Bovendien staan de ouders, de
beschreven staat. Het gidsje wordt verschoolleiding en wellicht de leerlingen
fraaid met tekeningen (overgenomen
zelf bij de docenten op de stoep als er
uit boeken) en gedichten over Rome.
ongelukken gebeuren.
Bij de voorwaarden hoort ook dat iederDe reis
een een aandeel levert aan de door de
Wij gaan per bus en rijden in 20 à 22
leerlingen gemaakte reisgids. Zij
uur rechtstreeks door naar Rome. Er
kunnen kiezen uit monumenten,
gaan altijd twee chauffeurs mee. Om
kerken et cetera, die bezocht zullen
de 2 à 3 uur wordt er gestopt. Slapen
worden. Bij deze onderwerpen geef ik
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doen wij in de bus. Wie er belangstelling voor heeft: we hebben een
boekje soo manieren hoe je in een bus
niet kunt slapen. Het is niet de meest
geriefelijke manier van reizen, maar
het is goedkoop en in Rome heb je een
eigen bus. Helaas kan die bus daar niet
zoveel meer gebruikt worden als vijftien jaar geleden en vanaf 2000
schijnen toeristenbussen Rome zelfs
helemaal niet meer in te mogen. Dan
maar te voet en in de pierenbussen van
het openbaar vervoer.
Het programma
Voor elke morgen en middag is er een
programma. We vertrekken vroeg: na
het ontbijt dat om 8.45 uur geserveerd
wordt. Iedereen moet mee, `geen zin'
of `te moe' kennen wij niet. Je moet
wel wat flexibel zijn met het programma. Als er iets in de steigers staat
of gesloten is of als er een stortbui valt,
dan moet je het programma snel aanpassen. Maar dat is in Rome met alle
bezienswaardigheden niet zo moeilijk.
Tussen de middag is er een pauze van
een tot anderhalf uur, afhankelijk van
de plaats waar wij zijn. Dan kunnen de
leerlingen met het lunchgeld, dat wij
elke dag uitdelen, iets te eten kopen.
Verder hebben zij dan tijd voor hun
eigen avonturen. Want Rome is meer
dan kunst en historie.
Bij elk monument, kerk et cetera geef
ik tevoren uitleg op een rustige plaats
waar de leerlingen kunnen zitten.
Daarna mag iedereen zelf gaan kijken
of met ons meelopen. Bij bepaalde
bezienswaardigheden, bijvoorbeeld het
Forum of de Sint Pieter, geef ik een
rondleiding, maar de leerlingen krijgen
altijd tijd om zelf indrukken op te
doen.
We gaan niet alleen naar de oudheid
kijken. Zelf ben ik dol op de kleine,
sfeervolle oudchristelijke kerkjes met
de wondermooie mozaïeken. En de
barok met zijn spectaculaire hoog-
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standjes als de nepkoepel van de San
Ignazio en Borromini's Galleria in
Palazzo Spada slaan we nooit over.
Voor de onvermoeibaren is er de
`bonus', iets extra's (kunst, historisch,
anekdotisch).
Ik probeer altijd op een vermoeiend
morgenprogramma, bijvoorbeeld de
overvolle Vaticaanse Musea, die je
helaas niet kunt overslaan, een rustige
middag te laten volgen. Geschikt daarvoor is een bustocht naar Sint Paulus
buiten de Muren of Ostia of de catacomben. Twee dagen Rome wissel ik af
met `buitendagen': een tocht naar
Pompeï en naar het oudste klooster van
Benedictus in Subiaco. Een combinatie
met Florence heb ik nooit aangedurfd.
De avonden
De avonden zijn in principe vrij. De
docenten gaan de eerste dagen
's avonds mee naar Piazza Navona, de
Trevifontein of de Spaanse Trappen.
Daar pikken wij de leerlingen op een
afgesproken tijd en plaats rond 22.30
uur weer op. De eerste avonden gaat
dat prima, maar als zij Rome beter
kennen en er zelf in groepjes op uit
gaan, kan het wel eens problemen
opleveren. Nooit vergeet ik die leerlinge die op Piazza Navona met een
dromerige blik in de ogen tegen mij
zei: `Die jongens hier. Zo'n mooie
hebben wij niet.' En de jongen die verliefd was geworden op een meisje bij
de Trevifontein en de volgende avond
niet meer wist welk meisje dat was.
De sociale kant
De Romereis heeft ook een sociale
kant. Voor de meeste leerlingen is dit
de eerste verre reis zonder hun ouders.
Dat is een avontuur op zich. Ze komen
in een pension terecht dat veel primitiever is dan zij thuis gewend zijn. Zij
leren hun medeleerlingen en hun
docenten van een geheel andere kant
kennen.

Elk jaar is er wel een kamer die voor
problemen zorgt, waar speciaal op
gelet moet worden. Wij surveilleren
om beurten tot middernacht en meedogenloos sturen wij na 23.00 uur
ieder naar zijn eigen kamer. Als de
douches op de kamers zijn, is dat een
stuk gemakkelijker. Slapen eisen wij
niet, want dat heeft geen zin. Elke reis
is het wel een nacht feest. Als je je
daaraan al te zeer ergert, heb je alleen
jezelf. Ik herinner mij een keer dat ik
om 2.00 uur wakker werd, omdat het
plafond bijna naar beneden kwam. Zij
zaten allemaal bij elkaar in de kamer
boven de mijne rond een radio en het
was erg gezellig. Ik greep die radio en
zei: `Degene van wie die is, komt hem
zelf morgen maar terughalen.' De
volgende morgen komt de braafste
jongen en. wat doe je dan?
De leraar/reisleider
Van een leraar wordt nogal wat geëist
tijdens de reis. Als je er zelf geen
plezier in hebt, begin er dan niet aan.
Maar als je er wél plezier in hebt, is dit

het mooiste onderwijs dat je je kunt
voorstellen. De 'thaumasia', het begin
van alle wetenschap, ligt voor het
opscheppen. De leerlingen komen je
van alles vragen, soms ook dingen
waar je nog nooit over hebt nagedacht
zoals: `Is deze triomfboog hol?', of ook:
`Wie is toch die Petrus waar u het
steeds over hebt?', en ga maar door.
Maar ook: `Hier zijn zo'n mooie
dingen dat ik er tranen van in mijn
ogen krijg.'
Naast rondleider ben je plaatsvervangend ouder. Als ze zich ziek voelen,
hun beste broek kapotvallen, het uit is
met hun vriendje, komen zij naar jou
toe voor een oplossing.
Van groot belang is dat de leraren het
eens zijn met elkaar. Als de ene docent.
vindt dat alles mag en de andere niet,
dan kun je de grootste moeilijkheden
krijgen. Twintig jaar geleden is er bij

ons op school een reis naar Praag
geweest en de verhalen over de ruzies
onder de docenten zijn nog niet uitgestorven.
Maar lle inspanning wordt beloond,
als je en leerling hoort zeggen: `Nu
begrij ik pas waarom ik Latijns en
Grieks leer.' Of als ik in een kranten-

interview met een oud-leerling, nu een
bekend atleet, lees: `Die Romereis
vergeet ik nooit.' En dan vergeef je
hem maar dat hij daarna zegt: `Wij
hebben natuurlijk veel meer uitgespookt dan zij gemerkt heeft.'
Onderwijs houdt ook in belangstelling
wekken, en een beter middel om

belangstelling te wekken voor de oudheid, voor geschiedenis en kunst dan
een Romereis is haast niet te
bedenken. Ongetwijfeld zullen later
mijn beste herinneringen aan mijn
lerarentijd de Romereizen zijn.

Julius Caesar en zijn architecten plannen een tweede Rome op een volstrekt ongeschikte plaats
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Perseus vreest de Medusa van de computer niet
Classicus Anton van Hooff onderzoekt de mogelijkheden
van de computer voor het onderwijs in de klassieke talen,
literatuur en cultuur, en stuit op het mooiste dat er op dit
moment op klassiek gebied bestaat: de cd-rom Perseus.

Anton van Hooff

Hoeveel keer komt de naam Spartacus
voor in de Griekse literatuur? Het antwoord wordt door mijn laptop in vier
minuten geleverd: 51. Dan heeft hij de
cd-rom die de hele antiek-Griekse
literatuur bevat, afgetast. Desgewenst
kan ik de meteen de passages lezen,
kopiëren en afdrukken. Nog maar
twintig jaar geleden moesten geleerden
vertrouwen op hun belezenheid en op
de volledigheid van de indices nominum
van tekstuitgaven. Een werk dat toen

van het Woordenboek der
Nederlandsche
Taal zijn om
dezelfde reden
mensen uit India
ingeschakeld.
Startpagina van Perseus
Aanvankelijk was
er een speciale
computer nodig om het Griekse corpus
te kunnen lezen. Een jaar of vijftien
geleden kregen de vijf studierichtingen

eenvoudige zoekopdrachten. Ook allerlei grammaticale en syntactische verschijnselen laten zich fluks inventari-

na enkele weken een lang niet zeker

klassieken in Nederland zo'n com-

seren.

resultaat opleverde, wordt door de elektronische regelneef helemaal en
precies in luttele minuten verricht,
mits ik de zoekopdracht maar goed
formuleer. In dit geval is het zoekwoord 'Spartak', ongeacht de naamvalsuitgang en het Griekse accent — je
moet wel een béétj e Grieks kennen.

puter, ik meen van de Akademie van
Wetenschappen. Later werd het
bestand op een cd-rom gezet en als
licentiesoftware verkocht. Maar de prijs
is zo redelijk dat zelfs fanatieke
particulieren zoals ik die zich kunnen
veroorloven. Het blijft een ongelooflijk
idee dat de teksten die een hele kamerwand innemen op één zilveren schijfjee
staan.
Natuurlijk doe ik de boeken die ik in
een klassiek leven heb verzameld, niet
van de hand om voortaan Homerus via
het beeldscherm te lezen. Maar als
zoekinstrument is de Thesaurus
Linguae Graecae onovertroffen. Waar
stelt Pilatus ook weer de cynische vraag
`Wat is de waarheid?' Is het waar dat
het woord 'authentes' zowel zelfmoordenaar als doder van het eigene
(met name vader) kan betekenen? En
dit zijn nog maar voorbeelden van

De classici profiteren er nu bijzonder
van in een lange wetenschappelijke
traditie te staan. Nijvere voorvaderen
hebben hun leven besteed aan het vervaardigen van betrouwbare tekstuitgaven, corpora en naslagwerken.
Daardoor is het materiaal voortreffelijk
ontsloten — voor de Middeleeuwen is
dat bijvoorbeeld veel minder het geval.
In principe zijn de teksten van de oudheid een gesloten corpus, waarin
kleine uitbreidingen — in de vorm van
inscripties en papyri — zich makkelijk
laten voegen. Voor dit welgeorganiseerde gebied zijn computers ideale
instrumenten.' Daarom hebben classici
zich al vroeg van die elektronische
regelneven bediend: computerverslaving is onder die mensensoort niet
zeldzaam.
Natuurlijk is de Thesaurus Linguae
Graecae vooral een wetenschappelijk

Het klikt tussen de computer en de
klassieken

Dat de hele Griekse literatuur op een
cd-rom staat, is het resultaat van een
vroege liefde tussen de klassieken en
de computer. Een hellenofiele voortrekker in het computerwezen heeft
goedkope Chinezen in Hongkong de
hele Griekse literatuur mechanisch
laten overtikken. Ze mochten vooral
geen Grieks kennen, want anders
zouden ze vanzelf de teksten gaan `verbeteren' — bij de elektronische versie

48

TSJIP/LETTEREN

10.1

fish Word

I Eng-Gr I

search

Type a word to look for. Choose type ofsearchfrom the pop-up-menu...

Do Search
Go There
Word search for "girl"

136 citations found.

girl
Boston 01.8022
Boston 13.189
Florence 4209
Malibu 86.AE.293
Baltimore, Hopkins BMA 41.133
Aesch . Ag. 1245
Aesch . Ag. 950
Apollod. 1.7.9
Apollod . 1.9.2 .a
Apollod. 2.7.4.a

Klassieke websites

Voorbeeld van een zoekopdracht in teksten en kun sl

instrument, evenals de schijven met
inscripties en papyrusteksten en die
met de Latijnse literatuur. Een docent
zou ze hoogstens kunnen gebruiken
om fragmenten van antieke teksten
voor leerlingenmateriaal over te nemen
- het typen van Grieks met zijn spiritussen en accenten blijft een lastige
klus . Maar inmiddels zwerven op het
internet ook vele teksten die de leraar
kan aftappen om zijn discipelen in de
bovenbouw/tweede fase van materiaal
te voorzien .
Leuk drillen

In de onderbouw heeft de computer al
enige jaren een vaste plaats bij het
oefenen van het uitbundige verbuigings- en vervoegingssysteem van de
beide klassieke talen . Voor Nietzsche
had een volk dat zes naamvallen had
en de werkwoorden in honderden
vormen vervoegde, de 'volheid van zijn
ziel uitgeput voor heel het nageslacht','
maar menig leerling zal het enthousiasme over de exuberantie van de
antieke flectiesystemen niet delen .
Inmiddels staan hem bij het woordjes

eIektronische pIaatjesboeken met
stupide teksten . Zo geeft Ancient
Greece, een schijf voor Windows en
Apple Macintosh, eindeloos af op de
un iformiteit van de Egyptische beschaving om zo de Griekse cultuur omhoog
te steken. Zulke producten, waarvan er
vele bestaan , zijn hoogstens nuttig als
arsenalen van plaatjes.? Er zijn natuurlijk ook wargames in elektronische
vorm, die soms weI weer aardig zijn
door de kwaliteit van hun graphics.8 De
cd-rom die het eind is, bewaren we voor
het laatst. Eerst iets over het internet.

leren , het determineren en congrueren
vele programma ter beschikking.J In
mijn Vademecum voor de leraar klassieken probeer ik bij te houden wat er
waar leverbaar is.! Inmiddels komen
de goede producten uit boven het
simpele drillen .5 Ze zullen zeker weI
een functi e in het onderwijs houden,
ook als de betovering van de computer
is uitgewerkt . Het zaI er wei mee gaan
als met de Geprogrammeerd e Instructie. Zij bleek een onding als ze het
cent rale middel van kennisverwerving
werd gemaakt, maar voor het inslijpen
en bijspijkeren bleefhet een waard evol
hulpmiddel. Van vee1nut voor de
beginnende leraar is de Geprogrammeerde Latijnse Grammatica: zij leert
hem de denkstapjes van een klassikale
uitleg te programmeren.f
Cultuur en Iiteratuur

De lezers van dit tijdschrift zullen vooral geinteressee rd zijn in de betekenis
van de computer voor de bovenbouw
(en voor henzel£). Er is genoeg op de
ma rkt, maar achter de ronkende titels
van sommige cd-rom's verschuilen zich

We vinden op het internet een website
voor hen die actief Latijn bedrijven , de
' Kudde van Latijn sprekenden' .? Tot de
curiosa behoort ook de internetsite van
de nieuwsb erichten in het Latijn die
wekelijks worden uitgezonden door de
Finse radio. Via de ether heb ik deuitzend ingen nooit kunnen ontvangen,
maar via de website ontvangt men
perfect het geluid van Nuntii laiini,
waarvan de tekst meteen wordt
getoond .'"
Wat vindt de leerling die materiaal
zoekt voor een werkstuk over Spartaeus ? Hij zaI onder andere tereeht
komen bij website van seksfirma's in
Canada en de Vereni gde Staten die
onder de naam van de antiek e rebel
'adult toys' verkopen en bij studentengroepen die aan de overzijde van de
oceaan het gedachtegoed van Leo
Trotski levend houden. Ais je op de
hoogte bent van de receptiegeschieden is van Spartacus, zijn zelfs deze uitwassen te plaatsen, maar de nietdeskundige leerling zal geen weg
weten . Hoe moet hij onderscheid
maken tussen rijp en groen? Gelukkig
zijn er inm iddels een paar goede websites die de weg wijzen. Voor wetenschappelijke doeleinden is er de zoekmachine Argos," voor docenten en
leerlingen zijn er een paar uit stekende
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Nederlandse sites Een aparte eervolle
vermelding verdient. Lurnina, het
klassieke digitale klaslokaal, beheerd
door Leo Nellissen.' 3
.

12

Perseus is het einde
Ten slotte het mooiste dat er op
klassiek gebied bestaat: Perseus. Dit
programma is al vele jaren in ontwikkeling. Het geeft de belangrijkste
werken uit de Griekse literatuur, de
`canon', te weten ongeveer tweederde
van de teksten die ons als klassiek zijn
overgeleverd. De werken verschijnen
op ons beeldscherm in het Grieks met
parallel — of eronder — de Engelse vertaling (voor de ingewijden: die van de
Loeb-serie). Het is mogelijk de tekst
zo te vergroten dat hij met behulp
van een videoprojector — een
`beamer' — aan een publiek kan
worden getoond. Alle werkwoordsvormen en nomina
kunnen worden geanalyseerd
door ze te markeren en de
opdracht 'analyze' te geven.
Binnen Perseus zit een middelgroot Greek-English lexicon (The
Intermediate Liddell & Scott) . De
aldus voortreffelijk ontsloten
teksten is nog het minst verbluffende van Perseus. Het bevat ook nog
eens 24.000 afbeeldingen van antieke
kunst, met complete beschrijvingen. In
de Concise Edition van één cd-rom
worden veel afbeeldingen op postzegelformaat gegeven, op de drie extra cdrom's die bij de Comprehensive
Edition behoren staan de platen
schermvullend.
Met de vleugelschoenen van de computer kunnen we met Perseus ook op
reis in de antieke wereld. We roepen
bijvoorbeeld de plattegrond van de
Akropolis op; als we op een pijl klikken
krijgen we een foto in de aangeduide
richting. Er is ook nog een atlas -- zelfs
met satellietfoto's. Elke keer als ik
Perseus laat draaien, ontdek ik weer
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nieuwe mogelijkheden. Wat het programma vooral zo buitengewoon
maakt, is de mogelijkheid tekst en
beeld te combineren. Een voorbeeld uit
mijn eigen wetenschappelijke interessegebied, zelfdoding in de oudheid: ik
vraag Perseus de plaatsen met `suicide'
te zoeken. Er verschijnt een lijst van
tekstplaatsen. Nu, die had ik inmiddels
al op andere wijzen gevonden. Maar ik
krijg ook alle plaatsen in de beschrij vingen van kunstwerken, met name

Er is nog maar één beperking aan
Perseus. Nog steeds is er geen
Windowsversie, hoewel die al ettelijke
malen is aangekondigd. Als men geen
Apple Macintosh bij de hand heeft,
kan men het programma via het internet aanspreken. Zelfs dan zal men
ervaren dat Perseus werkelijk het einde
is. 14
In september 1999 was ik naar
Santander genood om daar aan
Spaanse collega's uiteen te zetten wat
de rol van de klassieke vorming in een
technologisch tijdvak is. Zij waren in
de Hollandse ervaring geïnteresseerd,
omdat ons land het enige is waar
het aantal eindexamenkandidaten voor de klassieke talen
toeneemt. Hoe kregen we dat
voor elkaar? In elk geval, zo
legde ik uit, door nooit `nee'

te zeggen tegen nieuwe ontwikkelingen. De computer
is een goed voorbeeld van
een novum dat de klassiekers meteen aan hun hart
hebben gedrukt. n

Noten
Database o f Classica2 Bibliography (d.w.z
l'Année Philologique 1976-1987),
Scholars Press, Patroiogia Lating, database via internet, jaarlijks abonnement,
reductie bij meer gebruikers bij één
instelling; website: www.pld.chadwyck.
cour, ook op cd-rom (bijvoorbeeld aanwezig op het netwerk van de Universiteit Nijmegen), uitgeverij Chadwyck,
Latin Texts/Bible Texts (PHI cd-rom #
5.3), Inscriptions/Papyri/Coptic Texts
(PH l cd-rom # 6), Thesaurus Linguae
Graecae (cd-rom # D), de drie laatste via
licéntie bij het Packard Humanities
Institute, 300 Second Street, Los Altos,
California 94022, e-mail: phi@ccnet.
ccnet.
com.
-

Medusa (Caravaggio)

Aias op zijn zwaard. Zo vond ik een
afbeelding op vaas 99.514 111 het
Museum of Fine Arts in Boston die ik
nog niet kende.
Ook leerlingen kunnen met Perseus
prachtig materiaal bij elkaar scharrelen
voor opdrachten Klassieke Culturele
Vorming, waarbij immers literatuur en
beeldende kunst met elkaar in verband
moeten worden gebracht. Zo zal men
via 'girl' mooie teksten over het
meisjesbestaan vinden, afbeeldingen
op Griekse vazen en sculpturen.

Pandora —
- Frauen im
im klassischen
klassischen
Pandora
Griechenland voor Apple Macintosh en

VERBARIUM:
Programma voor het
VER8ARIUM: Programma
het determineren
determineren van
vanLatijnse
Latijnsewerkwoordsvormen
werkwoordsvormen
Edwin Bos,
80S, Joke van de
de Plassche,
Plassche, Elena
Elena Jongen-Janner
Jongen-Janner

1

Deopgave
De
opgave

VERBARIUM

Determineer de volgende vorm:
vorm:

Opgavenr.: 55

PC (teksten in
in Duits,
Duits, Engels,
Engels, Frans of
Italiaans) ISBN 3 9°5°57°93,
905057 09 3,

1

Giganten, Götter
Gotterund
undGorgonen
Gorgonen—- Das
Das
Pantheon der
Götter.. Rom
derGotter
Rom und
undGriechenGriechen·
land ISBN
2 84297 0 45 4.
ISBN 284297°454.

reget

coniunctief

imperfectum

passief

tweede

imperatief

futurum

deponen s

derde

participium

perfecturn

infinitief

plusq.perf

88 Caesar II, wargame met als
als motto:
motto:
'Build A City,
Empire',voor
voor
`Build
City, Build
Build An
An Empire',
Windows, van de firma Sierra.
Sierra.

meervoud

loquentium:listserv@
Hstserv@
GrexLatine
Latineloquentium:
99 Grex
plearn.edu.pl.

semi-deponens

Io www.yle@fi/fbc/latini.
www.yle@fiJfbcJlatini.
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futurum ex.

II
II

Als je klaar bent, druk dan op ENTER.
Als
ENTER.

1 Fl
F1 = conjugatie

F2 =
opbouw
=opbouw

= grammatica
F3 = voorspellerF4 =F4grammatica

1

Voorbeeld van
van determineeropdracht
determineeropdracht Verbarium
Verbarium
2
2

StudienFriedrich Nietzsche, Kritische
Kritische Studiened.. Girogio Colli en Mazzino
ausgabe, ed
Mazzino
1980 ,
Montinari. Berlijn/New
BerlijnJNew York,
York, 198o,
deel 7, p. 832.
8p.

3 DeDeNijmeegse
Nijmeegsefirma
firmaSOS
SOSlevert
levert
Congruarium, Dracones,
Dracones, Numerarium,
Numerarium,
ParimparVerba,
Verba , PronomiPronomi·
Oraculum, Parimpar
narium,
narium, Sanguinarium,
Sanguinarium,Subgrieks,
Subgrieks,
Substantarium, Theseus
Theseus naar
naarAthene
Athene
(oefenen van
van Griekse woordvormen in
de vorm van het
het spel
spel `galgje')
'galgje') en
Verbarium. Visiria
Visiria heeft Visiria
talenVisiria's'5 talentrainer (met Latijnse vormen)
trainer
vormen),, Necesse
est 11 (Elementa)
est
(Elementa),, Necesse est
est 22 (Analysis)
en
en Close
Close Reader
Reader Latijn. Eureia levert
PERI
schijfjes
schijfjes bij
bij de
de cursussen
cursussen PERI
ARISTOON en
en Fabulae: Start
StartGrieks
Grieks op
op
2.0 en
en Start
Start Latijn
op de PC
versie 2.0
Latijnop
PC
de PC
PC versie
versie 2.1.
z.r. Gedreven collega's hebben
hebben
versie
ook
m a's geschreven,
gesc hreven, zoals
zoals
ook program
programma's
DIDASKO van
Leen ders, Omega
van Jan Leenders,
en WOp]
Verbum en
WOP3 overhoorprogramma's
van
Kotte, en J. van Poll
van Marc Oude Kotte,
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voor Grieks
en Latijn.
van hoog
hoog niveau biedt
en
Latijn . Spel van

Aureum
Latijnse cryptogrammen,
cryptogrammen, uit de
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- Latijnse
& Vrije Tijd
Tijd (ISBN
(ISBN
serie Hobby
Hobby &

90
3)·
10 9 3).
9 0 5344 109

www.argos.evansville.edu.
www.argos.evansville.edu.
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Augustus, boodschap en
en medium
medium door
door
Ad Hereijgers:
Hereijgers: www.dcnw.nl/
vaksectie/cultuur/KCV/augustus.htm
vaksectieJcultuur JKCV Jaugustus.htm
en www.dcnw.nl/vaksectie/cultuur/
www.dcnw.nIJvaksectieJcultuurJ
KCV/rom-icon.htm;
overzicht belangbelangKCVJrom-kon.htm; overzicht
rijke plaatsen klassieken op het internet
internet
rijke
www.iae.nl/users/
door Hans Wellink:
Wellink: www.iae
.nIJusersJ
Belgie verzorgt Marjorie
wellink. In België
Hoefmans zo'n
zo'n website:
website:www.vanin.be/
www.vanin.beJ
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website voor
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Antonvan
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Tell me, 0 Muse, of
the man of many
devices, who
wandered full many
ways after he had
sacked the sacred
citadel of Troy. Many
were the men whose
cities he saw and
whose mind he

De eerste regels van Homeros' Odyssee in projectiegrootte ('display')

~

IRelated TOOlsl

Morphological Analysis

Enter a form and click analyze. Note: Greek dictionary entries are in bold.

Form:

,/

.....J;.1. !..1!..l;..IT..J;........................................ ...........................

I

Analyze

I

2 analyses derived from 1 dictionary entry.
>

,

ellenw
pres imper at act 2nd sg
imp erf ind act 3rd sg homeric ionic unaugment.ed

If the Bold headword is Greek, look for its def. in the Greek-English Lexicon.
If English. consult Encycloped ia and/or English Index.
Het derde woord van Homeros' Odyssee geanalyseerd door Perseus
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column

column -column - column - column - column
Lectori Amorem

Jacques de Vroomen

Ik ging Nederlands studeren aan de Nijmeegse universiteit, heel, heel lang geleden. De Romeinen
hadden ons land nog maar net verlaten. Een van mijn jaargenoten was Jan Koetsier. Jan kreeg kennis aan een meisje, zo heette dat toen nog, en Jan zat met een probleem. Kijk, wij kwamen allemaal
van het gymnasium. Zoiets hoogs als Nederlandse taal- en letterkunde kon je met een HBS-diploma
niet gaan studeren. Nou had Mia van Jan, zo heette ze, niet meer dan huishoudschool. Dus, zo
besloot haar vriend, moest zij op een hoger niveau getild worden. De basis van echte ontwikkeling,
laten we daar niet over gaan discussieren, ligt in de kennis van de klassieke beschaving. In een tweedehands boekwinkeltje in Nijmegen kocht Mia's vriend een Nederlandse vertaling van Ovidius' Ars
amandi (De kunst van de liefde), en met de Latijnse grondtekst ernaast zette hij zich samen met Mia
aan het lezen. Waarschijnlijk was mijn jaargenoot van mening dat met de keuze van dit werk het
mes van twee kanten sneed. Mia zou door de inhoud van Ovidius' tekst ook op interessante gedachten kunnen komen, maar meer dan een bijgedachte was die overweging toch niet. In wezen ging het
Koetsier toch om 'hogere beschaving', Het beschavingsoffensief wilde echter niet vlotten. 'Mia yond
het saai,' zei haar verloofde met een bezorgd gezicht, toen we een keer samen na een college dialectologie een pilsje pakten. Twee maanden later zaten we opnieuw naast elkaar op een barkruk. Jan
keek nu een stuk opgewekter. Hij was gestopt met de studie Nederlands, deelde hij me mee. Zijn
aanstaande schoonvader 'was niet meer van de jongsten' en hij kon de zaak overnernen, een goedlopende sigarenwinkel. Ik had enige tijd nodig om het achterliggende denken van mijn ex-studiegenoot volledig te doorgronden. Toen begreep ik dat het hier om louter liefde ging. Jan wilde geen
gapende afgrond tussen hem en zijn geliefde. Daarom ging hij haar opvoeden om haar wat dichter
bij zijn eigen hoge niveau te brengen. Toen dat niet lukte, besloot hij de weg in· omgekeerde richting
te bewandelen. Hij verkocht zijn studieboeken en daalde af naar haar bescheiden level. De Ars
amandi lag weer te koop in de etalage van dat tweedehands boekwinkeltje. Jan had het boek niet
meer nodig. Hij kende de kunst van de liefde.
[aren later heb ik nog eens een doosje sigaartjes bij hem gekocht. Hij was wat dikker geworden,
maar oogde heel tevreden. In het voorraadkamertje achter de winkel hoorde ik Mia zingen. Philemon en Baucis.
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Gaten
Lemniscaat 1 999

fJt

verhaal dat het uiteindelijk wil
hebben over vriendschap, macht,
armoede en rijkdom.

590 BF

SDJ

Praatjes vullen geen gaatjes en
dat is zeker het geval in Camp
Green Lake. Het strafkamp dat
zich bevindt op de bodem van
een uitgedroogd meer en waar
Stanley Yelnats vanwege een niet
bewezen `misdaad' (hij zou
namelijk een paar gymschoenen
gestolen hebben van een
bekende honkbalspeler) naartoe
wordt gestuurd. Officieel om er
`zijn karakter' te `vormen', in
feite om er in opdracht van de
kampdirecteur onophoudelijk te
graven, op zoek naar een wel
honderd jaar oude schat. Als bij
wonder lukt het Stanley en zijn
vriend Zero om die schat te
vinden, maar dan wel te midden
van een nest geelgevlekte hagedissen waarvan de beet dodelijk
is. Gelukkig treedt voor Stanley,
die ten onrechte denkt dat er op
hem en op zijn familie een niet
te ontkomen vloek rust, net dan
de reddende engel op. Dankzij
zijn advocaat mag Stanley namelijk het kamp verlaten en de
schatkist met de initialen van
zijn over-overgrootvader houden.
Hoe het verder met Stanley en
zijn familie afloopt, laat de
auteur grotendeels aan de fantasie van de lezer over. Die ondertussen niettemin 224 pagina's
lang heeft kunnen genieten van
een spannend en meeslepend
verhaal met thrillerallures. Een
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Fons, die klinisch dood lijkt te
zijn, bekent Miel wie hij eigenlijk is, namelijk een onderwijzer
die vrouw en kind verloor en
daarom uit het leger deserteerde.

zekeren, blijft hoe dan ook een
open vraag. Te beantwoorden
door lezers die — net als Em —
groeien naar volwassenheid.
SDJ

in
IK

Het geweer
Piramide 1 999
495 BF

j

Met Het geweer schreef Elisabeth
Marain een historisch verhaal
over oorlog en uitbuiting, maar
ook over vriendschap en genegenheid. Twaalfjaar jong is Fons
Desutter, wanneer hij met zijn
familie op de vlucht moet voor
de Duitsers. Het is september
1914 en heel wat Vlamingen
wijken uit naar Holland. Terwijl
zijn moeder onderweg een kind
baart en sterft, ziet Fons zelf hoe
zijn vader door de vijand genadeloos wordt neergeknald. Die kan
het namelijk niet hebben dat
onschuldige burgers zich met
een geweer proberen te verdedigen. Toch gelooft Fons niet
wat hij ziet. Hij, de Windkliever,
de tovenaar, wil bewijzen dat
vader nog leeft. Op de boot naar
Holland leert Fons Miel kennen,
een volwassen kerel die zich over
hem als over zijn eigen zoon wil
ontfermen. Maar dat is wel het
laatste wat Fons wil. Toch verstaat Miel de kunst om Fons op
de meest onmogelijke plekken
terug te vinden. Uiteindelijk ook
in een werkkamp waaruit beiden
weten te ontsnappen. Tegenover

na

. .
Als je lief bent...
Clavis 1 999
65o BF

Het geluk is vaak ver te zoeken.
Dat ondervindt ook Em Thurkill,
de hoofdfiguur uit Als je lief
bent.... Em woonde jaren in een
caravan, verloor haar moeder en
haar vader en nu ook nog haar

-

..

De veerpont
Houtekiet 1999
595 BF

Wie moet er van je houden als je
eigen moeder nog niet van je
houdt? Dat is de rode draad van
deze schitterende roman van
James Moloney. Schitterend
omwille van de psychologische
diepgang waarmee het hoofd-

zus Pamela. Hoewel het leven

personage Carl Matt getekend

voor Em meedogenloos verdergaat, laten de herinneringen aan
vroeger het meisje niet los. In tal
van flashbacks beleeft ze dan ook
wat achter zich ligt nog eens
opnieuw en Em komt tot het
inzicht dat het niet waar is. Dat
het niet zo is dat je — als je maar
lang genoeg lief bent — daarvoor
ook beloond wordt. Integendeel.
Dus besluit Em het schuldgevoel
dat ze altijd al had van zich af te
schudden en de wereld niet
langer als een grote vlek aan zich
voorbij te laten gaan. Want zij
die zo lang getiranniseerd werd
door haar oudere zus, voelt voor
het eerst wat `vrij zijn' betekent.
En die vrijheid wil ze met beide
handen vastpakken. Of Em met
het baantje dat ze vond, haar toekomst ook echt zal kunnen ver-

wordt. Als tweede in een gezin
van drie werd Carl niet alleen in
de steek gelaten door zijn
moeder, zogenaamd `met vakantie', maar ook door zijn zus
Sarah die haar eigen leven wil
leiden. Daarom woont Carl nu
samen met zijn broer :Harley bij
tante Beryl. Zij wil de verantwoordelijkheid voor de kinderen
van haar zus wel op zich nemen,
maar financieel ziet ze dat niet
echt zitten. Tot Carl op een dag
een baantje vindt bij schipper
Duncan. Carl zorgt ervoor dat
Duncans veerboot tussen Wattle
Beach en Wiseman's Cove weer
kan concurreren met andere
veerdiensten, maar hij moet ook
lijdzaam ondergaan dat de
Duncans zijn broer Harley na
een bijna-verdrinkingsdood als
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hun eigen zoon gaan be chouwen. Carl, die nog steed$ niet
weet of zijn moeder nog leeft en
of ze van hem houdt, onderneemt een wanhopige poging
om met zichzelf in het reine te
komen. Dat zijn moeder verongelukt is, stemt hem verdrietig. Dat ze wel degelijk wou
bewijzen dat ze van haar
kinderen hield en juist daarom
het leven moest laten, geeft hem
genoeg kracht om verder te gaan.
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dan gebeurt er iets verschrikkelijks: Cecilia ontdekt namelijk
dat ze gegroeid is en dat haar
leventje bij Oscar dus in gevaar
komt. Het circusmeisje wordt
dan ook verkocht, en wel aan
Dokter Mens die groeistoornissen bij kinderen onderzoekt.
Bij hem voelt Cecilia zich maar
heel even thuis. Want het verlangen om haar eigen moeder te
zien is sterker dan ze dacht. Dus
keert ze uiteindelijk naar de
boerderij terug.

SDJ
SDJ

Kleine Cecilia
Querido 1 999
459 BF

Op het einde van de negentiende
eeuw, ergens in Vlaanderen,
leeft de kleine Cecilia. Dertien
jaar jong, maar amper 83 centimeter groot. Een kleine prinses
die op de boerderij van haar
ouders toch niets nuttigs kan
doen en daarom verkocht wordt
aan kermisdirecteur Oscar
Milano. Cecilia is als poppenkind een echte attractie,,' maar
zelf beleeft ze helemaal geen
plezier aan haar `job'. Tot op een
dag Alice opduikt door wie
Cecilia niet alleen de buitenwereld, maar ook zichzelf beter
leert kennen. Als iemand namelijk die anderen kan helpen in
plaats van zelf betutteld te
worden. Wat overigens heel
mooi beschreven wordt. Maar
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De Odyssee op de digitale
snelweg

Sinds enige tijd is een groot deel
van de Odyssee in de bewerking
van Imme Dros te vinden op het
net. Er zijn veel links naar
interessante achtergrondinformatie over goden en het leven in
het oude Griekenland, maar je
kunt ook doorklikken naar
afbeeldingen van schilderijen en
verwijzingen naar verwante
romans en verhalen. Bovendien
zijn er opdrachten beschikbaar
die de leerlingen moeten stimuleren tot reflectie op het verhaal.
Bij de website hoort een docentenhandleiding met een reeks
suggesties om op veel verschillende manieren met de Odyssee
in de klas aan de gang te gaan
(literatuuronderwijs, boek en
film, CKV i, projectweek etc.) .
De website is te vinden op:
www.schrijversnet.nl/Odyssee .

De docentenhandleiding Vier
modellen om te werken met de
Odyssee, onder redactie van Cor
Geljon en Marlijn de Graaff, is
uitgegeven bij Bulkboek
(Keizersgracht 386A, ioi6 GB
Amsterdam, tel.
020 - 620 79 77), fl. 15,-, ISBN
9 0 757 8 8o6 i.
CG
Wilhelmus en de anderen

In de serie Tekst in Context verscheen onlangs Wilhelmus en de
anderen — Nederlandse Liedjes
1500-170o. Deze publicatie is
bedoeld voor literatuuronderwijs
en CKV I in de bovenbouw van
HAVO en VWO. Het materiaal
past in het studiehuis en is
tevens geschikt voor groepsonderwijs. In 21 liedjes, door
Camerata Trajectina opgenomen
op cd, maakt de leerling kennis
met de Nederlandse cultuur van
de zestiende en zeventiende
eeuw. Het rijk geïllustreerde
boek heeft zes themahoofdstukken: oorlog, zeemansleven,
religie, liefde, maatschappijkritiek en feestcultuur. Tekst,
beeld en geluid brengen de veelzijdige periode tot leven, bijvoorbeeld via het oorlogsgeweld in
het Wilhelmus, de schipbreuk
van "t Schip De Zwarte Haan',
de ongelukkige liefde in `Het
daget in den oosten', de dronkemansruzie in Bredero's `Boerengezelschap', het contrast tussen
oorlog en vrede in Vondels `O
kerstnacht' en het vrolijke drink-

gelag in `Driekoningenvreugd".
De teksten zijn herspeld en vertaald en voorzien van cultuurhistorische toelichting. Bij elk
lied moet de leerling opdrachten
uitvoeren, variërend van begripsvorming over tekst, beeld en
geluid tot ontwikkeling van
evaluatieve en creatieve vaardigheden. Regelmatig wordt actualisering van de stof gevraagd;
dankzij muzieknotaties kunnen
de liedjes ook met moderne
instrumenten uitgevoerd
worden. De docentenhandleiding biedt een uitwerking van de
opdrachten. Het materiaal is uitgetest op vijftien middelbare
scholen.
Wilhelmus en de anderen — Nederlandse Liedjes 1500-1700. Samen-

gesteld door Marijke Barend-van
Haeften, Karel Bostoen, Lia van
gemert en Marijke Meijer Drees.
Amsterdam (Amsterdam
University Press) 2000. ISBN
9 0 535 6 440 3, fl. 29,50 (incl.
cd) . Docentenhandleiding: ISBN
9 0 535 6 44 8 9, fl. 19,5o (alleen
verkrijgbaar rechtstreeks bij de
uitgeverij) .
PHvdV
Geografie Educatief

Het vierde nummer van jaargang 1999 van Geografie Educatief kende als thema: Geografie
en Literatuur. Het bespreekt
werk en auteurs van reisverhalen: Bob den Uyl, Joseph
Brodsky, Lord Byron, A. den
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Doolaard; het schenkt aandacht
aan Asterix en Obelix, aan
broeder Cadfael. In een `woord
vooraf verantwoordt de redactie
de samenstelling van dit themanummer. In romans, reisverhalen en novellen speelt
geografie vaak een grote rol. Elk
verhaal speelt zich immers
ergens af, soms ook zijn er
diverse locaties in het geding.
Verhalende literatuur bevat vaak
een schat aan informatie over
steden, gebieden en volkeren. Te
vaak blijven die literaire bronnen
in het aardrijkskundeonderwijs
ongebruikt. De redactie geeft de
volgende typen opdrachten als
handreiking voor gebruik:
T. De Identificatie-opdracht als

De in deze opdrachten vervatte
leerweg loopt van ervaren
(personificatie) via gewaarworden (interpretatie) naar
begrijpen (controle).
Uitgave: Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap.
Adres Geografie Educatief:
Postbus 80123, 35 08 TC Utrecht.
PHvdV

meest directe manier om de

leerling te betrekken bij de
verhalende tekst. Bijvoorbeeld door de leerling zich te
laten inleven in een van de
personen en in die rol een
dagboek te schrijven.
2. De Interpretatie-opdracht
vraagt van de leerling afstand
van het boek te nemen. Je
vraagt bijvoorbeeld van de
leerling het ruimtelijk gedrag
van romanpersonages te
begrijpen. Waarom — bijvoorbeeld — trekken mensen van
het platteland naar de stad?
3. De Vergelijkingsopdracht
vraagt van de leerling de
`fictieve' geografische
werkelijkheid te vergelijken
met de objectieve gegevens
uit meer informatieve
teksten.
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Inauguratie bijzonder hoogleraar
Leesgedrag
Op initiatief van Stichting Lezen
is aan de Faculteit der Letteren
van de Universiteit Utrecht Dick
Schram benoemd tot bijzonder
hoogleraar Leesgedrag. Stichting
Lezen hecht veel waarde aan
deze leerstoel omdat er in verhouding weinig onderzoek verricht wordt op dit terrein. Opvattingen over leespromotie worden
daardoor zelden door gedegen
onderzoek gestaafd. Om
middelen efficiënt te besteden
en kansen op succes te vergroten
is wetenschappelijk onderzoek
onontbeerlijk.
Op 19 november van het afgelopen jaar sprak Dick Schram
zijn inaugurele rede Kracht van
lezen uit. Een titel tussen
relatieve haakjes, zei hij aan het
slot van zijn oratie: `Lezen vertegenwoordigt natuurlijk een
enorme potentie, maar laten we
reëel blijven, er is meer en er
zijn andere dingen; dat is in het
algemeen zo en dat is thuis zo.'
Hoewel Schram nu officieel is
benoemd, is hij in de praktijk al
een jaar aan het werk ori onderzoek te doen en te stimi leren op
de volgende terreinen:
Welke leerlingen zetten de
stap van lezen in schoolverband naar lezen in de
vrije tijd?
Wat is de relatie tussen het
gebruik van nieuwe media en
de leescultuur?
Welke effecten hebben, met

I I

/

steun van Stichting Lezen
uitgevoerde, leesbevorderingsprojecten?
Volgens Schram is er geen reden
angstig te zijn voor de toenemende rol van multimediale
cultuur: `Het is reëel de veranderingen te accepteren, er op in te
spelen en niet voor een eenvoudige keuze van cultuurpessimisme op cultuuroptimisme te
opteren. Ten aanzien van geletterdheid is er een grote mate
van consensus dat juist geletterdheid de sleutel is tot multimediale competentie.' Schram
benadrukte verder in zijn toespraak het grote belang van voorlezen: `Het is belangrijk dat er in
het gezin wordt voorgelezen,
maar gelukkig komt er ook
steeds meer erkenning voor
voorlezen in de klas. Ook Stichting Lezen ziet voorlezen als
belangrijke vorm van leesbevordering. En als er nu ook nog
meer vaders gaan voorlezen zou
dat erg goed zijn voor het imago
van lezen bij jongens!'
Tijdens zijn eerste jaar heeft
Schram ervaren dat middelbare
scholieren, en speciaal die met
een allochtone achtergrond, extra
aandacht verdienen. Hij vindt
dat er in deze groep te veel lezers
verloren gaan en onderzoekt
didactische mogelijkheden, ook
in combinatie met nieuwe
media, om die situatie te verbeteren: `Nederlandse leerlingen
weten weinig tot niets van de
literaturen uit andere culturen,

ze vinden het leuk om iets van
de achtergrond van hun klasgenoten te leren kennen. In dat
licht zijn we nu bezig op basis
van literatuuronderzoek teksten
uit de literaturen van landen uit
het Middellandse Zeegebied van
informatie en didactiek te voorzien.' Naast zijn wetenschappelijke werk is Dick Schram adviseur van Stichting Lezen, onder
meer bij de jaarlijkse `State of
the Art'-bijeenkomsten en de
recent gestarte `expertmeetings'.
Daarnaast is hij nauw betrokken
bij BAZAR, het grootschalig leesbevorderingsproject voor vmboscholen dat Stichting Lezen
samen met Sardes ontwikkelt.
Onderzoek naar leesgedrag van
deze leerlingen en naar de mogelijkheden om dat gedrag te
beïnvloeden acht Schram zeer
noodzakelijk, `omdat uit alle
onderzoek blijkt dat deze populatie de minst gemotiveerde en
moeilijkst bereikbare groep is.'
(Met toestemming van de
auteurs — Maria van der Aalsvoort en Wendy de Graaff — overgenomen uit: lees!, jrg. 1999, nr.
4•)
Lezen 2000

Het calendarium Lezen 2000 verschijnt jaarlijks en geeft een
overzicht van activiteiten, symposia, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, prijzen, radio- en
televisieprogramma's en materialen op het gebied van lees-

bevordering. Elk onderwerp
wordt kort toegelicht met vermelding van datum, doelgroep
en contactpersoon.
De brochure is een uitgave van
de Stichting Lezen, wordt naar
alle scholen, bibliotheken, boekhandels e.d. verzonden en is ook
individueel verkrijgbaar. Tevens
is ze te raadplegen op internet:
www.lezen.nl.
Informatie Stichting Lezen:
020 - 6230566 / e-mail:
info@lezen.nl.

Leesleeftijden 9-14 jaar vaststellen met behulp van
vernieuwde Hacquebordtoets
Het Algemeen Pedagogisch
Studiecentrum (APS) en het
Expertisecentrum taal, onderwijs
en communicatie (Etoc) van de
Rijksuniversiteit Groningen zijn
momenteel een elektronische

opvolger van de Hacquebordtoets aan het ontwikkelen. Deze
nieuwe toets meet net als zijn
voorloper schools tekstbegrip.
Het tekstmateriaal is uitgebreid
en vernieuwd, afkomstig uit de
nieuwste basisvormingsmethoden. Zo worden er meerdere parallelle versies gemaakt,
waardoor het mogelijk wordt om
voortgang te meten. Ook zijn
teksten van eenvoudiger moeilijkheidsgraad opgenomen en
kunnen met de nieuwe toets ook
de lagere niveaus beter bediend
worden. De toets stelt de leesleeftijd (van 9 tot 14 jaar) van
leerlingen vast en kent dus een
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normering op basis van DLE's.
Bovendien zal ook deze toets
differentiëren in micro-, mesoen macrotekstbegrip, zodat de
toets dienst kan blijven doen als
diagnostisch instrument: leerlingen met leesproblemen
kunnen niet alleen gesignaleerd,
maar ook getypeerd worden.
Momenteel wordt de pilot-versie
al op tal van scholen in Nederland getest. Aan de hand van de
resultaten hiervan wordt de toets
genormeerd en betrouwbaar
gesteld. In de eerste helft van het
nieuwe jaar zal de nul-versie van
de toets onder licentie uitgebracht worden door het AP S /
Etoc, waarbij deelnemende
scholen zal worden gevraagd om
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mee te werken aan verder implementatie- en evaluatie-onderzoek. Het streven is om in
september 2000 een eerste
versie van de nieuwe toets op de
markt te brengen.

Een handzame gids door galerieland

In december van het afgelopen
jaar verscheen de Galeriegids
2000, met een compleet overzicht van de belangrijkste kunstaanbieders van hedendaagse
kunst in Nederland en België.
De Galeriegids is een wegwijzer
voor iedereen die interesse heeft
voor beeldende kunst en informatie over de kunstmarkt per-

manent bij de hand wil hebben.
In deze editie zijn meer dan
1000 galeries opgenomen, waarvan ca. 250 extra aandacht
krijgen.
Naast adresgegevens van de
belangrijkste galeries is ook van
ruim 250 galeries beknopte
informatie opgenomen over de
kenmerken van de galerie en de
aangesloten kunstenaars. Ook
praktische informatie over financieringsmogelijkheden,
openingstijden, beursdeelname
en bereikbaarheid van de belangrijkste galeries in Nederland en
België vind je in deze gids.
Om het zoeken en vinden eenvoudiger te maken zijn er
handige overzichten gemaakt.

Daarnaast is er nuttige informatie te vinden over bijvoorbeeld
de Kunstkoopregeling, verzekeringen, het verzamelen van
kunst, enzovoort. Ook andere
handige adressen van fondsen,
kunstinstellingen, opleidingen,
internetsites en een serie interviews met interessante mensen
uit de kunstwereld maken de
gids tot een handig en compleet
naslagwerk.
Galeriegids 2000 is een uitgave
van P/F-Kunstbeeld v.o.f. te
Rijswijk (fl. 17,50 / ISBN
90 7108 246 6).

na schooltijd
20 mei
Annie M.G. Schmidt Dag
Op de verjaardag van Annie M.G. Schmidt vinden overal in het
land activiteiten plaats, georganiseerd door de Samenwerkende
Kinderboekwinkels.
Inlichtingen: 020 - 6224761.

26 mei-2juli
Best Verzorgde Boeken 199 9
In het Stedeljk Museum Amsterdam worden de vijftig best verzorgde boeken van 1999 tentoongesteld.
De organisatie is in handen van de Stichting Kinderen en Poezie .
Inlichtingen: 0416 - 37 30 19·

Nederlandse Taalunie viert twintigjarig bestaan
Infobeurs Nederlands
Sint-Pietersabdij Gent
4 tim 6 mei 2000
Van 4 tim 6 mei 2000 wordt in Gent een 'informatiebeur s' over
het Nederlands gehoud en . De Nederlandse Taalunie organiseert
de beurs ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van het
Taalunieverdrag.
Wat zijn de nieuwste leerm iddelen voor taalond erwijs Nederlands,
hoe staat het met de automatische spraakherkenning voor het
Nederlands , hoe kan ik van schrijven mijn brood maken, aan
welke elektronische vertaalhulpmiddelen heb je echt iets bij het
vertalen? Op al zulke vragen geeft de Infobeurs Nederlands een
antwoord.
De beurs is een leerzame en onderhoudende tentoonstelling over
het Nederlands. Rond de zestig bedrijven en organisaties uit
Nederland en Vlaanderen presenteren producten, diensten en
kennis over. met en voor het Nederlands: de taal, de letteren, het
leren van de taal, het werken met de taal. De exposanten zijn uitgeverijen van taalboeken en leermiddelen, ontwikkelaars van
elektronische taalhulpmiddelen en taal- en spraaktechnologie,
beleidsorgan isaties op het terrein van taal, letteren en taalonderwi js, onderwijsspecialisten, verenigi ngen van tekstschrijvers

en vertalers, enzovoort. Zij willen niets verkopen, zij willen informeren, communiceren , ervaringen met en plezier in de Nederland se taal met de bezoekers delen.
De Infobeur s Nederlands is vooral bedoeld voor 'professionele'
taalgebrui kers: al degenen die op de een of andere manier van het
Nederlands hun vak heb ben gemaak t. Leraren en docenten Nederlands in aIle typen en niveaus van onderwijs, tekstschrijvers en
journalisten, taal- en communicatieadviseurs, vertalers en tolken,
redacteuren en uitgevers, neerlandici, taalkundigen... al deze
groepen kunnen op de beurs veel van hun gading vinden .
Bezoekers kunnen niet aIleen kennisnemen van het informatieaanbod op de beursstands, computer- en multimediapres enta ties
bekijken , vragen stellen aan en van gedachten wisselen met
exposan ten , maar ook deelnemen aan de verschillende activiteiten
die in de marge van de tentoonstelling worden georganiseerd. Er
zijn korte lezingen, workshops en discus siebijeenkomsten rond
enkele centrale thema's: taal- en spraaktechnologie; moedertaalonderwijs Nederlands en onderwijs Nederlands als tweede taal;
literatuuronderwijs; taal, tekst en communicatie; vertalen .
De Taalunie zal tijdens de beurs een 'portaal-website' voor het
Nederlands lanceren, die ze in de komende jaren wil uitbreiden
tot de snelste en breedste internettoegang voor iedereen die iets
over het Nederlands wil weten . Deze virtuele omgeving voor het
Nederlands, het Taalunieversum. zal op de beursdagen uitgebreid
worden gedemonstreerd. Ook vindt tijdens de beurs de presen tatie plaats van het jubileumboek van de Taalunie: Beeld van een
taal. Een zeventigtal bekende en onbekende Nederlanders en
Vlamingen vertellen hierin op humoristische of ontroerende wijze
wat het Nederlands voor hen betekent.
De locatie van de beurs is de sfeervolle, pas gerestaureerde SintPietersabdij in Gent - de stad waar zich tal van evenementen
concentreren ter herdenking van de vijfhon derdste geboortedag
van Keizer Karel V. De viering van twintig jaar Taalunie sluit aan
bij de manifestaties in het kader van he t Keizer Kareljaar. De
projecten waarmee de Taalunie haar lustrum on der de aandac ht
wil brengen, genieten dan ook de steun van het Comite Keizer
Karel van de Vlaamse Gemeenschap. de provincie OostVlaanderen, de stad Gen t en Universi teit Gent.
De toegang tot de Infobeur s Nederlands is grati s.
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na schooltijd
Adres Sint-Pietersabdij
Sint-Pietersplein 9 , Gent

Openingstijden
4 mei: 14.00 - 18.00 uur
5 mei: 10.00 - 18.00 uur
6 mei: 10.00 - 15.00 uur

Tnemaprogramma
5 mei, 10.00 - 14.00 uur: moedertaalonderwijs; taal- en spraaktechnologie
5 mei, 14.00 - 18.00 uur: Nederlands als tweede taal; literatuuronderwijs
6 mei, 10.00 - 14.00 uur: taal , tekst en communicatie;
vertaling
Veertiende Conferentie Het Schoolvak Nederlands
17 & 18 november 2000
Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen
Gent

na schooltijd

Call for Papers

De HSN-conferenties zijn het resultaat van nauwe samenwerking
van aile Nederlandse en Vlaamse verenigingen van leraren/
docenten en didactici Nederlands. Bovendien kunnen ze rekenen
op de volle steun van de Nederlandse Taalunie. De conferenties
zijn uitgegroeid tot een onmisbaar forum voor al degenen die zich
bij de ontwikkelingen in het onderwijs Nederlands betrokken
voelen.
HSN-I4 beoogt aile leeromgevingen aan bod te laten komen waar-
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in Nederlands geleerd wordt: van basisschool over secundair
onderwijs (voortgezet onderwijs) tot hogeschool en lerarenopleiding. Naar verwachting staan er weer een tachtigtal workshops , lezingen en andere activiteiten op het programma.
Hierbij roepen de organisatoren in Vlaanderen en Nederland
leraren/docenten/lectoren en didactici op om zich als spreker/
workshopleider te melden. Er wordt vooral belang gehecht aan
praktijkgerichtheid en aan het vernieuwende karakter van de
presentatie. Voor ervaringen uit de eigen onderwijspraktijk en
bevindingen uit kleinschalig onderzoek bestaat veel belangstelling. Op grond van de ingezonden abstracts van een half Aa'tje
worden de sprekers in een stroom ingedeeld. Gedacht wordt aan
stromen als basisonderwijs , NT-2, literatuuronderwijs, schrijfonderwijs, luister- en spreekonderwijs, leesonderwijs, hoger
onderwijs (bijvoorbeeld taalbeheersing), taakgericht onderwijs,
informatie- en communicatietechnologie (lCT), taalbeleid...
Duo-presentaties zijn niet uitgesloten, maar moeten een uitzondering blijven.
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Uiterste datum voor aanmelding met abstract (diskette met
vermelding tekstverwerkingsprogramma en uitdraai): 15mei
2000

Adres (ook voor inlichtingen ):
Andre Mottart
Universiteit Gent - Vakgroep Onderwijskunde
Henri Dunantlaan I
B-9000 Gent
tel. +32 9 264 62 51/56
fax +32 9 26 4 64 80
e-mail: Andre.Mottart@rug.ac.be
website: simsim.rug.ac.be/hsngentzooo
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Menzou uit deze rekendrift willen afleiden, dat ik later een rekenmeester had
moetenworden. Doch dan zou men verkeerd afleiden. Mijn aanleg en mijn lust
hebben nooit de cijfers gezocht. Verzen opzeggen,lezen met een mooie stem, de
muziekder taal genieten- datwas mijn eigenlijke voorkeur. Mijn aanlegwas,
om het met een grootwoord te zeggen: literair. Als ik in mijn eentje liep, zei ik
mezelf verzen op, vaak psalm- en gezangverzen. Endanhad ik een gevoel, of
mijn stem de mooie klanken moest liefkozenen de volgens regels in zangerig
rythme moest latenvloeien. Een meester, die mooi voorlas, hadme gauwte
pakken, en onwillekeurig bootste ik de bekoorlijke eigenaardigheden van zijn
voordracht na.
Tochherinner ik me vanmijn leesboekjes niets meer.Welke waren het?
Belletristische? Leerende? Verhalende? Ikweet het niet. Verzen of proza? Ikweet
het niet. Geen inhoud, geen titel, geen uiterlijk - ik weeter niets meer van.
Waren ze wellicht te droog? Ikweethet niet. Te vroom? Te braaf? Te onkinderlijk? Ikweethet niet. Wonderlijk toch, de rekenboeken zie ik nog, ken ik nog,
hoewel ik geen rekenman ben, en de leesboeken zijn totaal weggezonken in
. vergetelheid, hoewel ik geen rekenman ben, en de leesboeken zijn totaal weggezonkenin vergetelheid, hoewelde toekomst bewezen heeft, dat ik voor 't leesboek tach wel iets voelde. Vanwaar dit onderscheid? Het moet weIhieraan zijn
toe te schrijven, dat- door't werken - in de rekenboeken mijn hart is gaan zitten,
en datde leesboeken mijn hart niet hebbengelokten vastgehouden. Oat hart
wouweI. Maar 't boekwou niet. Ofmisschien wou het armeding wel, maarkon
het niet. Het zal onze harten te opzettelijk hebbenwillenvangen. Endan is het
altijd mis.

Jan Ligthart, ]eugdherinneringen.
Basisvormgeving

Ellen Mulders
Illustraties in dit nummer

Frank Tarenskeen
Redactieadres
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Op donderdag 30 maart kopten de dagbladen dat het vmbo
voor veel leerlingen te moeilijk zou zijn. Drie weken later
berichtten ze dat staatssecretaris Adelmund vmbo-scholen
de mogelijkheid geeft het examen te versoepelen. Die reactie
mag al dan niet inhoudelijk adequaat zijn, de ingreep van de
staatssecretaris representeert perfect de wijze waarop de
overheid onderwijsbeleid voert: van boven af. 'Lump sum' is
het etiket voor de bevoegdheid die de overheid de scholen
verleent om het constante geldgebrek te beheren; `decentralisatie' is de passe-partout waarmee die overheid het
onderwijs steeds meer stuurt in organisatie (vmbo),
didactiek (studiehuis) en inhoud (eindtermen en examenprogramma's).
Op vrijdag 17 maart organiseerde de Stichting Promotie
Literaire vorming een kleine conferentie — een `salon' — over
literaire vorming in het vmbo. Deze Tsjip laat zien dat de
S P L niet die van-boven-af-strategie van de overheid overneemt. Naast onderzoekers en bestuurders waren leraren
uitgenodigd om over die literaire vorming van gedachten te
wisselen, mogelijkheden te verkennen en voorbeelden te
bezien. En het idee kwam op om bij een volgende gelegenheid ook de leerling een stem te geven. Deze SPL-aanpak
erkent de expertise van de docenten en illustreert wat we uit
innovatieonderzoek weten: veranderen van onderwijs kan
niet zonder een actieve bijdrage van leraren.
De eerste vijf bijdragen in deze Tsjip zijn afkomstig van de
`salon'. Dorus Luyckx schetst het vmbo in regelgeving en
leerlingperceptie. Will van Riel formuleert zijn wensen als
leraar. Ineke Guldemond doet verslag van haar onderzoek
naar leeservaring van vmbo-leerlingen. Ze illustreert haar
tekst met enkele leerlingportretjes, die als bijlage aan haar
artikel zijn toegevoegd. En Joop Vinck laat zien wat de leesbevorderingscampagne Bazar voor het vmbo belooft.
Na deze presentaties volgt het beknopte verslag van de salon
door Joke Hoogendoorn. Ze geeft aan hoe vier discussianten
— Hannie Humme, Egge Dubbelman, Richard Edema en
Anke Lavrijsen — op de presentaties reageerden.
Ze beschrijft de door Herman Verschuren en Joop Dirksen
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geëntameerde discussie over het SPL-beleid in dezen.
De lezer krijgt zo een indruk van deze geslaagde dag — en zal
dat niet alleen in dit, maar ook in komende nummers nog
wel merken.
De (vmbo-)leerling en diens literaire vorming staan ook
centraal in andere bijdragen. Anke Lavrijsen legt uit waarom
haar leerlingen Evert Hartman prefereren boven Imme
Dros. Inge Piena legt uit hoe de verfilmde roman De kleine
blonde dood bruikbaar is in vmbo-4. Will van Rie l presenteert een e-mailinterview met schrijver Wim Dan:tëls over
diens ervaring als `schrijver in de vmbo-klas'.
En verder bevat deze Tsjip de column van Jacques de
Vroomen. Nicolien Montessori vervolgt haar reeks over
Spaans-Amerikaanse literatuur. Octavie Wolters verschaft
ons inzicht in haar ervaringen met een leeskring ouderen.
Dick Schram bespreekt onderzoek naar literatuuronderwijs,
Alfons Andriessen recenseert een literair-theoretisch leerboek en Cor Geljon een uitgave voor het onderwijs van zestiende- en zeventiende-eeuwse liedjes. Walter Schlundt
Bodien en Fransje Nelck-da Silva Rosa belichten verschillen
tussen lezende leerlingen vanuit ontwikkelingspsychologische gegevens en verbinden daar didactische aanwijzingen
zer',
aan. Voorts treft de lezer aan de rubrieken 'Leeswijzer',
`Na schooltijd' en `Agenda'.
Al bij al een — naar mijn leeservaring — boeiende Tsjip. Een
Tsjip die tot stand kwam met hulp van velen. Ik noem met
name gastredacteur Will van Riel en dank hem voor zijn
hulp en ideeën.
Verder wil ik in dit redactioneel breken met een erkeerde
gewoonte. De Tsjip-beeldredactie wordt nooit eens gefêteerd.
Was het vorige nummer stimulans voor de creativiteit van
Sacha Odenhoven, nu heeft Frank Tarenskeen zich ingezet
om het woord met het beeld te verbinden. Hun beiden zij
dank, niet alleen voor nu, maar ook voor hun andere —
eerdere en komende — bijdragen.
Piet-Hein van de Ven

Fictieonderwijs in het vmbo
Een verkenning
Het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo)
met de vier leerwegen vormt het slotstuk van de herziening
van ons onderwijsstelsel. Zeker geen sluitpost, want ongeveer
zestig procent van de leerlingen tussen de twaalf en zestien
jaar bezoekt dit nieuwe type onderwijs. Ik geef u een schets
van het vmbo. Daarna ga ik in op hetficticonderwgs en de
mogelijkheden van integratie. Vervolgens geef ik u aan de
hand van een klein onderzoek een beeld van de kunst- en
cultuurdeelname van vmbo-leerlingen. Tot slot ga ik in op
wat er wel en niet gelezen kan worden.

Horus Luyckx

vmbo, zal menig onderzoeker denken.
Daarbij is het vmbo veelal volslagen
onbekend terrein voor de aanstormende wetenschapper.

Ik lees wel meer maar niet zo snel.
Ik vind de Drama, Actie, Avonturenboeken het leukst.

Veel mensen kijken wat smalend naar
het vmbo. Op scholen voor het vmbo
zitten veel allochtone leerlingen, er is
veel agressie en geweld en je leert er
eigenlijk niets, zijn de vooroordelen.
`Dan ga je maar naar de technische
school', is nog vrij recent de uitspraak

Het vmbo heeft, grof gezegd, te maken
met verschillende leerlingen. Enerzijds
met leerlingen die veel moeite hebben
met cognitief leren en het ontwikkelen
van vaardigheden, en anderzijds met
leerlingen die zonder veel problemen
het vmbo doorlopen en instromen op
een havo of in niveau 3 of 4 van het
mbo. De leerwegen houden rekening
met die verschillen. Veel docenten
vrezen dat in de basisberoepsgerichte
leerweg (opleidend voor niveau 2 van

Maar ik vind lezen niet erg leuk.

van een ouder toen haar zoon een

het mbo) kinderen terechtkomen die

Ik kan gewoon niet goed lezen.
Ik lees gewoon niet veel.

slechte score voor een toets haalde.
Toch is dit type onderwijs voor veel
kinderen na de basisschool een schitterende start voor een prachtige carrière
in onze maatschappij.

eigenlijk in het praktijkonderwijs
(direct opleidend voor de arbeidsmarkt)
thuishoren. Deze leerlingen vragen
namelijk veel extra begeleiding en
vallen uit de boot in te grote groepen.
Vanzelfsprekend werken deze verschillen ook door in het fictieonderwijs.

Een ivbo-leerling uit klas 4 schrijft:
Het lezen van een boek

Als we veel reizen lees ik graag een dikke
Pinkeltjesboek,
Of ik lees de Donald Duck. Maar het
leukst is niet lezen.
Ik wil meer vrije tijd.

Het vmbo neemt een groot deel van de
leerlingen op die (nog) niet toegerust
zijn om het havo en mogelijk het vwo
te volgen. Daarnaast zijn er leerlingen
die bewust kiezen voor dit type onderwijs.
Het vmbo zorgt ervoor dat de leerlingen voldoende bagage meekrijgen om
het mbo te kunnen halen.

Natuurlijk kent het vmbo veel problemen: er valt aan de attitude van de
leerlingen, de toepasbaarheid van
didactieken, de houding van docenten
en schoolleiding en nog veel meer nog
heel wat te verbeteren. Dit vereist degelijk onderzoek. Mijn vooronderstelling
is dat er meer onderzoek gedaan wordt
voor de Tweede Fase dan voor het
vmbo. Een onderzoekje in een vwo 5
klas levert hoogstwaarschijnlijk minder
problemen op dan bij leerlingen in het

Het fictieonderwijs in het vmbo en de
integratiemogelijkheden
Wat houdt het vmbo in gelet op de
literaire en culturele vorming en welke
mogelijkheden zijn er om het fictieonderwij s te verbreden naar andere
kunst- en cultuurdisciplines?
Nederlands, CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming), de expressie-/kunstvakken en de moderne vreemde talen
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voeren de boventoon bij het antwoord
op deze vragen.
Het nieuwe vak CKV staat voor 40 uur
op het rooster, maar dat zullen niet
alleen contacturen worden, omdat de
leerlingen deel zullen nemen aan
allerlei uitingen van kunst en cultuur.
Ook wordt er van de leerlingen verwacht dat zij een kunstdossier samenstellen en reflecteren op hun culturele
ervaringen. Een kunstmentor uit de
hoek van de kunstvakken en een cultuurorganisator zullen zich met CKV
bezighouden.
In de Tweede Fase werken scholen al
met integratielessen voor Nederlands
en voor de moderne vreemde talen
voor wat betreft literatuur. Een groot
voordeel is dat de begrippenkaders
eenduidig zijn en herkenbaar voor alle
talen behandeld kunnen worden. In de
leerwegen liggen eveneens kansen om
te komen tot geintegreerd literatuuronderwijs. Een andere, ook te combineren mogelijkheid is om samen met het
vak CKV plannen te ontwikkelen.
Literatuur raakt aan kunstbeschouwing. De andere talen kunnen hier
uiteraard ook hun voordeel mee doen.
op deze manier kunnen lessen levendig blijven en voorkom je overlap van
aan te bieden kennis en vaardigheden.
Voor Nederlands neemt het onderdeel
fictie het kunstzinnige en culturele
aspect voor zijn rekening. Wat een
kandidaat wel en niet moet kennen
en kunnen is hieronder te lezen.
De kandidaat kan:
1. verschillende soorten fictiewerken
herkennen;
2. het denken en handelen van de
personages in het fictiewerk
beschrijven;
3. de in het fictiewerk beschreven
situatie onder woorden brengen;
4. de relatie tussen het fictiewerk en
de werkelijkheid toelichten;
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5. een persoonlijke reactie geven op
een fictiewerk en deze toelichten
met voorbeelden uit het werk;
6. kenmerken van fictie in een fictiewerk
herkennen met betrekking tot tijd,
ruimte, opbouw en thema;
7. relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren;

8. compenserende strategieën
gebruiken wanneer de eigen taalkennis tekortschiet;
• informatie afleiden uit de context;
• vragen naar betekenis;
• woordenboek gebruiken.
9. een fictiedossier samenstellen,
waarin hij/zij verslag uitbrengt van
en reageert op gelezen bekeken
fictiewerken;
Het betreft bij deze eindtermen
fictiewerken als:
• gedicht;
• kort verhaal;
• (jeugd)roman;
• stripverhaal;
• televisieserie;
• film;
• dagboek;
• toneelstuk;
• cabaret.

De werken sluiten aan bij de intellectuele en emotionele achtergrond van de
kandidaten. Bij de keuze ervan wordt
ingespeeld op de variatie in culturele
achtergrond tussen de kandidaten.
De opdrachten voor de basisberoepsgerichte leerweg bieden de kandidaten
steun voor een grote mate van voorstructurering.
De gecursiveerde gedeelten zijn
bestemd voor de kaderberoepsgerichte,
gemengde en theoretische leerweg.
Uit: Examenprogramma's vrnbo,

mei 1999.
Dit examenprogramma is een sterke
afgeleide van de examenprogramma's
voor het havo en het vwo. Met name
het onderdeel `persoonlijke leeservaring' wordt bij het havo en vwo

aanzienlijk meer uitgewerkt.
Het onderdeel fictie' geeft een sectie
of een individuele docent veel vrijheid
in het vaststellen van het aantal studielasturen - om maar even de TweedeFaseterminologie te gebruiken. Dat
moet wel, omdat de eisen die gesteld
kunnen worden aan leerlingen van de
basisberoepsgerichte en - in mindere
mate - de kaderberoepsgerichte leerweg anders zijn dan die van de
gemengde en theoretische leerweg.
Er zijn dus mogelijkheden genoeg om
je op een snelle manier door het onderdeel `fictie' heen te werken. De tijd die
de leerkracht Nederlands kwijt zal zijn
aan de andere examenonderdelen en
de begeleiding van het sectorwerkstuk
(dit laatste geldt alleen voor de
gemengde en theoretische leerweg)
kan leiden tot een minimaal aanbod
aan fictie.
Vmbo-scholen zullen vanwege de vaak
praktisch ingestelde leerling aan het
CKV en het fictieonderwijs een niet al
te hoge prioriteit geven. Van belang is
dus aan te tonen dat met name het
lezen van fictie meer is dan alleen
plezier ervaren. Uit onderzoek zou bijvoorbeeld moeten blijken dat het lezen
van fictie daadwerkelijk meehelpt om
taalachterstanden in te lopen. Of dat
het lezen van fictie ondersteunend
werkt - het levert bijvoorbeeld tijdwinst op - bij het lezen van instructies,
gebruiksaanwijzingen of andere nietfictionele teksten.
Het lezen van fictie en de problemen
daarbij
Het lezen van fictie wordt door een
deel van de leerlingen niet opgevat als
plezier hebben of als een mentale verrijking. Laatst vroeg een leerling in de
loop van een gesprek aan mij wat ik in
mijn vrije tijd deed. Ik antwoordde dat
ik boeken lezen heerlijk vond. Nee',
zei hij, `ik bedoel wat doe je in je vrije
tijd?'

Als er thuis niet of nauwelijks gelezen
wordt, dan wordt het vaak erg moeilijk
om een leerling het plezier in het lezen
van boeken bij te brengen. In fictie
wordt namelijk een wereld ontsloten
die ruimte biedt aan grensverleggende
ideeën. De werkelijkheid wordt heel
even of langdurig door elkaar geschud.
Bij veel leerlingen levert het irritatie op
als de werkelijkheid pootje gelicht
wordt. Zij willen of kunnen daar niet
verder op ingaan. Zij voelen zich meer
verwant aan het visuele aspect van diezelfde, gefantaseerde werkelijkheid.
Films winnen het bij deze groep leerlingen ruimschoots van het lezen van
boeken.
Maar er is bij ongeveer tien procent
van de leerlingen nog iets meer aan de
hand. Zij zijn functioneel analfabeet
en hebben grote moeite met technisch
en begrijpend lezen. De leerlingen
maken gebruik van allerlei hulpmiddelen — los van het lezen — om zich een
deel van onze maatschappij eigen te
maken. En dat levert bij hen gevoelens
van onvermogen en irritatie op.
In de remediale uren verzucht een zo'n
kind wel eens: `Het lukt me niet.' Het
kost hem dan veel moeite om de hoofdgedachte te ontcijferen. Begrippen als
oorzaak en gevolg, middelen en doel
zijn te grote abstracties. Maar ook
wanneer je overgaat tot een concrete
invulling of een ingezette strategie,
dan blijkt na verloop van tijd dat dat
beginnend begrip weer snel verdwijnt.
Die leerlingen lezen vaak een tekst die
zij in hun persoonlijke context plaatsen
los van de inhoud van het verhaal.
Het is vaak hun enige mogelijkheid
om nog een beetje grip op de verhaallijn te krijgen.
Dit geldt niet alleen voor fictieve,
maar ook voor niet-fictieve teksten.
Hun reacties kunnen dan soms hard
en ongenuanceerd zijn. Uitleg, rust en
vertrouwen geven kan tot bijstelling
van hun gedachten leiden.

In de eindtermen voor fictie in het
vmbo staat voor de basisberoepsgerichte leerweg — en daar ging het voorafgaande grotendeels over — dat de
opdrachten de kandidaten (=leerlingen) steun moeten bieden door een
grote mate van voorstructurering.
Dit lijkt me logisch, maar hoe? Hoe
kunnen we deze leerlingen de juiste
strategie aanleren om fictieve en nietfictieve teksten te begrijpen. En de
middelen en de menskracht zijn
beperkt in onderwijsland...!
Methoden werken veel met voorstructurering, omdat ze vaak een gemiddelde zijn. Dat is voor de docent ook
gemakkelijk, want je kunt de antwoorden in het docentenboek precies volgen. Dat mag best, maar er is meer.
De moeilijkheid voor dit type leerling
zit 'm vaak in het vragen naar argumenten. Het vragen naar het `waarom'
levert vaak veel moeilijkheden op.
Ook vragen die verwijzen naar een
eigen mening of naar een beoordeling
worden als moeilijk en vaak als zinloos
ervaren. Methoden proberen dit op te
lossen door alvast een stukje van het
antwoord te schrijven bijvoorbeeld:
`Ik vind dit een mooi boek, omdat...'
Vaak werkt dat prima, maar er zijn
leerlingen die echt niet weten wat ze
dan moeten doen.
Als de vraag te open is, gaan de leerlingen de antwoorden herhalen. Een
mogelijkheid is dan om precies aan te
geven dat er bijvoorbeeld twee of drie
voorbeelden of meningen gevraagd
worden met een verwij zing door middel van een woord, bladzijde of passage
uit een boek of tekst ('vindplaatsen').
Zo wordt het zoekende lezen beperkt.
Beperkingen aanbrengen en duidelijk
zijn helpt hen gestructureerd verder te
kunnen gaan.
Wat ook kan helpen is een blad te
maken met de moeilijke woorden uit
een tekst of boek en die voor het lezen

te laten opzoeken. Vooral bij boeken en
teksten waar gebruik wordt gemaakt
van bijvoorbeeld geografische en historische namen is dit een mogelijkheid.
Daarnaast kan het wijzen op het doorlezen ook verhelderend werken. Vervolgens kan er een grotere opdracht uit
voortkomen door op internet of in de
encyclopedie een dergelijk woord of
begrip uit te diepen. Het gebruik van
de computer werkt sowieso stimulerend voor deze leerlingen. Je werkt
netjes, je kunt er spelfouten mee voorkomen, je kunt het geschrevene mooi
vormgeven.
Zoekopdrachten op internet leveren
problemen op als je niet precies weet
waar je moet zoeken, of als de taal van
een gevonden site te moeilijk is.
Auteurs kunnen richtlijnen geven voor
internetgebruik in hun methoden.
Daarnaast is het van groot belang dat
methodemakers planners bij de methode geven. Een leerling leert dan inzicht
te krijgen in wanneer hij /zij wat moet
doen. De planners die ik gezien heb,
zijn vaak onoverzichtelijk. Laat deze
leerlingen niet te veel noteren; ook
hier kan van tevoren gestructureerd
worden.
Hoe kun je met literatuur omgaan?

Tanja Jansen beschreef in Moer (nr. 5,
1997) welke onderzoek verricht is naar
de wijze waarop geacht wordt om te
gaan met literatuur, welke verwerkingsprocessen geactiveerd worden en
welke processen onderbelicht blijven.
Zij onderzocht de praktijk van twee
docenten in de Tweede Fase. De ene
docent legde het accent op de literairhistorische benadering met als belangrijkste doelstelling culturele vorming.
De andere docent benadrukte doelen
op het gebied van de persoonlijke
vorming. Zijn aandacht ging uit naar
identificatie en beleving van de leerlingen.
De eerste docent werkte meer klassi-
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kaal en vertelde, terwijl de laatste het
klassengesprek en het groepswerk
als didactische werkvormen centraal
stelde.
Dit soort onderzoek zou in het vmbo
meer aandacht moeten krijgen. Leerlingen in de Tweede Fase hebben
namelijk vaak al een zekere culturele
en literaire voorkennis die onderzoek
vergemakkelijkt. De voorkennis bij
vmbo-leerlingen — zo mag men aannemen — is anders gevormd, waardoor
de drang om eerst klassikaal te instrueren groot is. Groepswerk lijkt een
beter leerproces in te luiden, maar als
het begrippenkader bij een leerling al
zo mager is, wat dan?
Een klein onderzoek naar kunst- en
cultuurbeleving op een vmbo-school

op het Atlascollege in Edam is een
klein onderzoek gedaan naar de deelname aan culturele activiteiten en leesmotivatie. Hoewel dit onderzoek zeker
niet representatief is, geeft het wel een
zekere indicatie. 198 Leerlingen van
klas i tot en met 4 van ivbo tot en met
mavo (het vmbo) hebben aan deze
eenvoudige enquête meegewerkt.
De eerste vraag die gesteld werd, was:
`Welke boeken vond je op de basisschool het mooist?' Dit gaf de volgende
top vijf:
• Griezelbus (vooral deel i), P. van
Loon;
• Kippenvelboeken, R. Stine;
• Matilda, R. Dahl;
• Blauwe plekken, A. de Vries;
• De G VR, R. Dahl.
op enige afstand volgden: Spijt en
Afblijven van C. Slee en Sjakie en de
Chocoladefabriek van R. Dahl.
Een groot deel van de ivbo-leerlingen
vulde niets in of wist het niet meer.
Ook leerlingen van klas 3 en 4 hadden
meer moeite dan die van klas i en 2
om zich hun mooiste boeken van de
basisschool te herinneren. Totaal was
dat ongeveer vijftien procent.
6

TSJIP'LETTEREN 10.2

Griezelbusboeken, Kippenvelboeken en
het boek Blauwe plekken werden het
meest twee keer gelezen. Boeken met
horrorelementen en boeken met een
eigentijdse problematiek scoren dus
goed.
Op de vraag welke boeken de leerlingen op hun huidige school hebben
gelezen of momenteel lezen, bleken de
antwoorden zeer divers te zijn.
Wel viel op dat ook hier een groot deel
niet meer wist wat zij gelezen hadden
(tien procent).
De zogenaamde Lijsterserie en de
Boektopperserie, die de leerlingen
hadden aangeschaft, bleken, naast de
Griezelbusboeken, het hoogst te scoren.
Verder bleek dat de docent een sterk
sturende inbreng had bij de keuze van
de boeken voor de lijst. De leerling gaf
echter veelal aan dat het hem of haar
keuze was geweest. De teksten op de
achterflap van een boek beïnvloedde
eveneens, maar in mindere mate, de
keuze voor een boek. Een recensie over
een boek of een bespreking op radio of
televisie heeft geen enkele invloed.
Ongeveer vijfentwintig procent van de
leerlingen krijgt of koopt wel eens een
leesboek. Eenzelfde percentage gaat
wel eens naar een theater- of toneelvoorstelling. De voorstellingen die de
school organiseerde voor de vierde
klassen werd in die klassen veelvuldig
genoemd (vijftig procent).
De leerlingen uit klas i en 2 gaan
minder vaak uit dan leerlingen uit klas
3 en 4. Deze laatste groep zoekt zijn
vertier ook buiten de eigen woonplaats
en meer in discotheken. R&B, trance
en hardcore scoren naast `jaren 6omuziek' het hoogst op de lijst van
muziekvoorkeuren van de leerlingen.
Bij navraag constateerde ik dat onder
`oude' muziek `jaren 6o-muziek'
moest worden verstaan.
Een kleine vijfentwintig procent gaat
wel eens naar een museum of is daar
wel eens geweest, waarbij de twee

plaatselijke musea hoog scoren.
Een aantal culturele mogelijkheden
zoals film- of concertbezoek zijn niet
bevraagd. Daarvoor was dit onderzoekje te beperkt. Mijn vermoeden is dat
het kijken naar films hoog zou scoren
en het bezoeken van een uitvoering
van klassieke muziek laag.
Wat bij dit onderzoekje dus opviel was
de keuze voor eigentijdse kunst- en
cultuuruitingen. Ook was opvallend dat
bij tamelijk veel (dertig procent) ivboleerlingen weinig vragen waren beantwoord. De leerlingen wisten het niet
meer of hadden vrijwel niets gelezen of
bezocht. Mavo-leerlingen hebben meer
musea bezocht en lezen gevarieerder.
De uitslagen van dit onderzoekje
bevestigen het beeld van hoe leerlingen
uit het vmbo omgaan met kunst -en
cultuuruitingen
Wat mag gelezen worden?
Boeken in de Kippenvel- of Griezel
scoren op het einde van de basisschool en in het begin van het voortgezet onderwijs hoog. Dit is literatuur
met een duidelijk triviaal karakter,
maar het geeft veel leerlingen wel leesplezier en het kan een stimulans zijn
voor verder lezen. De lat zou in het
vmbo niet te hoog gelegd moeten
worden als het om lezen gaat. Wat
triviale of andersoortige boeken doen
met het verdere leesgedrag zou onderzocht kunnen worden.
De ervaring leert dat in klas 3 en 4 op
CAD-niveau boeken in de geest van
Baantjer veel aftrek vinden. Moeten dit
soort boeken worden afgewezen vanwege een gebrekkige verhaallijn of te
weinig karaktertekening? Welk ethisch,
moreel of esthetisch concept wordt
overschreden bij lectuur? Wat maakt
literatuur tot literatuur en lectuur tot
lectuur? Wat is ten slotte het doel?
Naast het ontwikkelen van leesplezier
kan een lezer komen tot een ander
mens- en maatschappijbeeld. Zou dat

bij het lezen van lectuur of het zien van
triviale kunst negatief uitpakken?
Op mijn school lezen de leerlingen in
klas 3 en 4 in totaal io boeken voor het
D-niveau, 8 voor het C-niveau en 6
voor het A- en B- niveau. Daar mag een
B aantj er op staan en de vermanende
vinger gaat niet omhoog als een A- of
B-leerling twee Baantjers opvoert. Je
moet altijd wel opletten of het verslag
niet gebaseerd is op de televisieserie
die van deze boeken is gemaakt.
Wat je ook leest, er vindt steeds een
interactie plaats met de personen in
het boek of met jezelf. Dat kan van
oppervlakkig tot diepzinnig zijn.
Het is naar mijn mening belangrijk
die ervaring te waarderen, want dat
kan leiden tot een leer- en dus veranderingsproces.
Veel vmbo-leerlingen zijn rond hun
vijftiende nog niet ontvankelijk voor
zogenaamde volwassenenliteratuur.
Die literatuur opdringen lijkt me niet
gewenst, temeer daar de leesmotivatie
nog een probleem is of is geweest.
Het aanbieden van literatuur tussen
jeugd- en volwassenenliteratuur in kan
leesbevorderend werken. Linken leggen naar theater, mode, film, muziek,
architectuur en dergelijke door middel
van eenvoudige verwerkingsopdrachten — bijvoorbeeld door vergelijkingen
te maken — kan de leerlingen mede
ontvankelijk maken voor literatuur.
In het hiervoor beschreven onderzoekje bleek dat met name de huidige
mavo-D-leerling en de vbo-D-leerling
(theoretische en gemengde leerweg)
wat sneller de overstap maken naar de
volwassenenliteratuur. Die overstap is
broos en levert vaak moeilijkheden op
bij de leerling als het op interpreteren
aankomt. Het gebruik van metaforen,
karaktertekening en thematiek zorgt
veelal voor de nodige verwarring.

Begeleiding en korte uitleg kunnen
verhelderend werken. Soms kan zelfs
een gekozen boek ontraden worden.
Niet elke leerling kan zomaar alles
lezen. Culturele achtergronden kunnen voor begripsverwarring en zelfs
tot onbegrip leiden.
Boeken worden meestal in een bepaald
vak gestopt (genreaanduiding).
Zo weet je door de zijkant van de kaft
te bekijken of het een thriller of een
liefdesroman is. Het zou voor de
vmbo-leerlingen geen kwaad kunnen
om de Leeslat als maat te nemen.
In een helder artikel in Moer (nr. 6,
1998) pleitte Manja Heerze ervoor om
kwalitatieve (leeservaring) en kwantitatieve (leesvaardigheid) aspecten van
een boek onder te brengen in één
maat. De leeslat is de maat waarin deze
integratie tot stand komt. Lat staat voor
Leeservaringsschaal, AVI-niveau en
Thema. Dit maakt het de leerling
minder moeilijk bij het maken van een
keuze en wekt leesplezier op, terwijl
de leerkracht scheidslijnen kan aanbrengen.
Tot slot
Dit artikel pretendeert geen volledigheid. Er is nog veel te doen in het fictieonderwijs. Het was mijn bedoeling
om wat meer inzicht te verschaffen in
de leerlingen van het vmbo; waar bij
hen de problemen liggen en welke
mogelijkheden er zijn om tot oplossingen te komen. Gericht onderzoek
— naast het enthousiasme van de
docent — kan het vmbo een hoop goed
doen. Ik hoop dat onderzoekers de
ingang vinden van het vmbo. Deze
leerlingen verdienen dat volledig./
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Daar zit ik nu op te wachten
Fictie binnen het vmbo
Stel, aan u wordt de vraag voorgelegd: `Waar hebben u en
uw vmbo-collega's behoefte aan?' Dan begint u toch direct
een list met wensen op te stellen? Dat heb ik dan dus ook
gedaan. Niet dat ik me zorgen maak over fictie. Maar er
zijn wel wensen! Zijn mijn wensen ook uw wensen? Zo niet,
houd u uzelf dan niet in en laat me lezen wat u weg wilt
strepen en/of toe wilt voegen.

Will van Riel

Zorgenkind?

Nee, fictie op het vmbo is volgens mij
geen zorgenkind. Naar mijn stellige
overtuiging heeft fictie een vaste plaats
in het programma Nederlands van
vmbo-scholen. Op mavo-scholen was
dat al het geval. Op vbo-scholen is dat
in ieder geval sinds de invoering van
de basisvorming zo. In de fictielessen
van het vmbo mag veel, maar moet er
weinig. De druk van een Tweede Fase
is er niet. En als vmbo-docent maak je
er al lang geen probleem meer van dat
je niet kunt onderwijzen wat je zelf
geleerd hebt. Hoewel... als ik naar de
hoeveelheid grammatica kijkt, gaat die
vlieger niet helemaal op. Fictie heeft
een vaste, soms zelfs prominente
plaats in methoden veroverd. Docenten
volgen deze methoden trouw. En als ze
al wat overslaan, is dat zeker niet het
onderdeel fictie. In het inspectierapport Nederlands in de basisvorming' staat
dan ook: `Opvallend is de grote nadruk
op het lezen van fictionele teksten in
alle opleidingen. De verklaring hiervoor is zonder twijfel dat zowel de
persoonlijke belangstelling voor het
vak, als wel de invulling van de gevolgde opleiding van veel leraren Neder-

lands, voor een belangrijk deel van
letterkundige aard is.'
Lessuggesties

Geen vakonderdeel inspireert tot
zoveel lesideeën als fictie. Het lijkt wel
alsof Nederland vol zit met creatieve
belangenbehartigers. Er is een nietaflatende stroom lespakketten, brochures, wedstrijden en die worden aangeboden door een lappendeken van clubs
en instellingen. Je vraagt je af waar ze
het geld voor de productie van die
stroom vandaan halen.2 Al die paperassen verstoppen de postvakken van
docenten. En dan vooral van sectieleiders. Leidinggeven betekent ook de
informatiestroom kanaliseren. Heel
wat wordt direct richting prullenmand
verwezen en bereikt de individuele
docent Nederlands nooit, ook niet in
het vmbo!
Zou het niet handig zijn als iemand al
die ideeën eens bundelt in een boek of
opslaat op een internetsite voor fictie?
Alleen bundelen is overigens onvoldoende. Tsjip heeft dit al eens gedaan
met een themanummer bij de invoering van de basisvorming. In dat nummer, getiteld Leerplanfictie met les-

suggesties, 3 vind je ideeën als: `Organi-

seer een project rond een bepaald land.
Leerlingen lezen fictie over en uit dat
land en ook zakelijke informatie. Als
afsluiting kunnen ze een verslag of
collage maken, of een presentatie
houden.' Met een bundel lessuggesties
dien je alleen docenten die zelf dat
soort ideeën ook wel kunnen verzamelen. Ze moeten tot concrete lessen
bewerkt worden, tot concrete lessen
voor vmbo-leerlingen in dit geval. Dan
neem je docenten werk uit handen.
Het tijdschrift Jeugdliteratuur in de
basisvorming' gaat hierin vrij ver, maar
geeft wel een goede richting aan. De
uitwerking van een boek begint met
`Over de schrijver en zijn werk', dan
volgt de inhoud van het boek en een
beknopte analyse en ten slotte een concrete uitwerking voor een reeks van
drie lessen. De bundel ideeën die mij
voor ogen staat, zou een gevarieerder
aanbod moet hebben: een aantal boeken, strip, een jeugdfilm, liedteksten
enzovoort. Leidraad zou daarbij steeds
moeten zijn: een reeks van drie lesuren. 5
Ruimte binnen het leerplan

Soms wordt beweerd dat vmbo-leerlingen fictie niet leuk zouden vinden.
Dat is volgens mij een misvatting.
Ze vinden het wel degelijk leuk, alleen
moet je niet al te veel verwachten van
`thuis lezen'. Het doel uit de examen-
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programma — De vmbo-kandidaat kan
de rol en het belang aangeven van fictie voor een zinvolle invulling van de
vrije tijd' — is wat lezen betreft wel erg
hoog gegrepen. Een vmbo-kadidaat kan
die rol en dat belang wel aangeven,
maar of hij fictie zelf als een zinvolle
invulling van de vrije tijd ervaart, is
een met `Nee' te beantwoorden vraag.
`Zin in lezen' verdampt bij vmbo-leerlingen nog veel sterker dan bij vijftien-,
zestienjarige havo- en vwo-leerlingen.
Als die zin er al ooit geweest is.
`Ik lees veel minder. Het lezen is voor
mij verplicht geworden. Ik heb niet veel
vrije tijd meer en als ik vnl ben doe ik
liever iets anders.' (Juliëtte, klas 4)

je moet als docent je winst binnen de
les halen. Het vak Nederlands heeft
voor leerlingen drie leuke kanten:
werkstuk, discussie en... fictie. En juist
bij fictie kun je dingen laten maken.
Juist over fictie kun je praten, je
mening geven, discussiëren. Ruim
baan voor fictie dus. Maar dan moet er
binnen het leerplan wel wat ruimte
gemaakt worden. Dat leerplan is op
zichzelf al omvangrijk. Bovendien blijven docenten doelen toevoegen, bijvoorbeeld grammaticadoelen. Methoden Nederlands volgen hen hierin, wat
dus omvangrijke leerboeken oplevert.
Ik wens elke docent het lef toe om eens
wat lesstof in te ruilen voor enkele projecten rond fictie. Bijvoorbeeld een project rond De Jonge Jury, dat opgestart
kan worden met het jaarlijks verschijnende boekje SYPRAB (Shock Your
Parents Read A Book). Mijn leerlingen
zien naar dat boekje uit. Of haal eens
een schrijver in de klas.
Jeugdliteratuur
Om vmbo-leerlingen kans te geven op
prettige leeservaringen moet in ieder
geval de overwaardering van `echte
literatuur' boven `jeugdliteratuur'
10
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opgeheven worden. Eigenlijk is 'jeugdliteratuur' een raar woord. Het lijkt
daarmee `overgangsliteratuur', literatuur uit een `puberaal stadium'. Iets
wat je ook zo vlug mogelijk moet
ontgroeien.
je laat jongeren boeken lezen die passen bij hun intellectuele, emotionele
en culturele achtergrond. Vaak zullen
dat boeken zijn met jongeren in de
hoofdrol, maar niet altijd.
Jeugdliteratuur is uitstekend geschikt
om de fictiedoelen van het vmbo te
realiseren. En als docent doe je niets
verkeerds als je enkel jeugdliteratuurboeken zou laten lezen. Het is echter
een probleem om 'bij de tijd' te blijven.
Vmbo-docenten hebben daarom
behoefte aan goede boekentips. Er zou
uit de nieuw verschenen titels één keer
per jaar een drietal lijsten samengesteld moeten worden voor vijftien-,
zestienjarige vmbo-leerlingen:
• één lijst voor leerlingen uit de kaderberoepsgrichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg (kgt-leerlingen) ;
• één lijst voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg (b-leerlingen);
n en één lijst voor leerlingen uit het
praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Het hoeven geen grote lijsten te zijn.
Een tiental titels volstaat. Het moeten,
gelet op de verschillende voorkeuren
onder jongeren, wel gevarieerde lijsten
zijn. De criteria zouden moeten zijn:
• hoofdpersonen in de vmbo-leeftijd;
• zowel mannelijke als vrouwelijke
hoofdpersonen;
• inhakend op de leefwereld van jongeren met dicht-bij-huis thematiek,
maar ook een enkel exotisch thema;
• vlot geschreven;

• cultureel;
• gevarieerd;
• en spannend.
Een bijkomend voordeel is dat je dan

als docent weet welke titels je voor de
schoolbibliotheek zou kunnen aanschaffen.
`Ik lees het liefst boeken die echt gebeurd
kunnen zijn. Maar zeer belangrijk vind
ik het dat er een goed verhaal in zit,
want anders is het sowieso al een flop.'
(Bram, klas 4)
`Ik lees het liefst spannende of romantische boeken, boeken waar ik me echt
kan inleven. Als ik de eerste bladzijde
lees en het interesseert me niet dan lees
ik het echt niet want dan weet ik dat
het me toch niet zal boeien.' (Nicolle,
klas 4)
Fietiewerken
Het vmbo-programma geeft als doel:
`De kandidaat kan verschillende soorten fictiewerken herkennen zoals:
gedicht, kort verhaal, (jeugd)roman,
stripverhaal, televisieserie, film, dagboek, en voor de kgt-leerlingen ook
nog: toneelstuk en cabaret.'
Herkennen... vmbo-leerlingen zullen
een film wel als film herkennen. Maar
herkennen kan toch geen doel zijn.
Eindterm zou moeten zijn: 'Kennismaken met het bijzondere, het kenmerkende van deze soorten fictie.' Elke
methode Nederlands besteedt wel een
paragraaf aan bijvoorbeeld het gedicht
of het stripverhaal. Er is veel minder
materiaal voorhanden voor het korte
verhaal, de televisieserie en de film
(verfilmde roman) en (voor de kgt-leerlingen) toneelstuk en cabaret. Dat de
methode Taallijnen 6 al in deel a de film
behandelt — in dit geval De tasjesdief—
is uitzonderlijk. Vmbo-docenten hebben behoefte aan lesmateriaal voor
juist deze bijzondere genres.
Analyse
Leerlingen moeten het denken en handelen van personages in het f ctiewerk
kunnen beschrijven. Ze moeten de in

het fictiewerk beschreven situatie
onder woorden kunnen brengen, en de
relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid kunnen beschrijven. De kgtleerlingen moeten daarnaast ook nog
kenmerken herkennen met betrekking
tot tijd, ruimte, opbouw en thema;
eindtermen die ook al kerndoelen
basisvorming zijn.
Je vindt deze doelen terug in leesverslagen:
• `Wie is de hoofdpersoon in het
verhaal?'
• `Geef een uiterlijk en een innerlijk
kenmerk van die hoofdpersoon.'
• `In welke tijd speelt het verhaal?'
• `Hoeveel tijd verstrijkt er in het
verhaal?'
• `Waar speelt het verhaal?'
Leerlingen hebben over het algemeen
geen hekel aan dit soort analytische
vragen. Ze vinden ze eigenlijk wel lekker makkelijk. Maar welk antwoord
moet je geven op de vraag: `Waarom
moet ik dat kennen en kunnen?' Het is
zo makkelijk en verleidelijk om bij die
analytische vragen te blijven hangen.
Het levert een standaard leesverslag
op dat bij elk te lezen boek ingevuld
kan worden, van klas i tot en met klas
4. Het levert stereotiepe leesverslagen
op waarvoor je de antwoorden zo in
boeken en op internetsites kunt vinden.
Als makers van examenprogramma's
aspecten als tijd en plaats belangrijk
vinden, dan hebben vmbo-docenten
behoefte aan lesmaterialen waarmee ze
hun leerlingen van analyse tot vorming
en begrip kunnen leiden, aan lesmaterialen waarmee ze hun leerlingen duidelijk kunnen maken waarom het bijvoorbeeld zinvol is te letten op de
ruimte waarin het verhaal zich
afspeelt. Je kunt je echter afvragen of
die aspecten wel zo belangrijk zijn.
Natuurlijk kun je als docent samen
met je leerlingen wel eens een keer bijzondere aandacht besteden aan de tijd

als structurerend element, maar dat
houdt niet in dat je leerlingen er bij elk
gelezen boek naar moet vragen. Als je
van een gelezen boek een verslag wilt
laten maken, zou dat verslag recht
moeten kunnen doen aan de persoonlijke leeservaring bij juist dat boek.
Als docent en als leerling ben je
gediend met specifiek op een bepaald
boek toegesneden opdrachten. Bijvoorbeeld een opdracht rond de relatie
tussen de twee hoofdpersonen, omdat
juist die relatie dit boek zo bijzonder
maakt. Er zou een soort databank
moeten komen met boekgebonden
opdrachten. En dat moeten dan geen
opdrachten zijn die vooral bedoeld zijn
om te controleren of een leerling het
boek wel gelezen heeft. Het moeten
opdrachten zijn die de leerling de kans
bieden om zijn persoonlijke leerservaring gericht onder woorden te brengen.
Bruikbare opdrachten vind je in de
handleiding bij De jonge Jury:
• `Wat valt je op aan de volgorde waarin de gebeurtenissen in Weerlicht van
Caja Cazemier worden verteld?'
• `Maakt deze volgorde je nieuwsgierig? Hoe komt dat?'
• `Sommigen vinden dit een typisch
meisjesboek. Ben je het daarmee
eens? Leg uit.' 7
Relevante achtergrondinformatie

De kgt-leerlingen moeten `relevante
achtergrondinformatie kunnen verzamelen en selecteren'. De vaardigheden
`informatie verwerven, verwerken en
verstrekken' duiken op verschillende
plaatsen in het examenprogramma
vmbo op. Het is eigenlijk wel goed dat
ze ook bij fictie een concrete toepassing krijgen. Het is helemaal zo gek
niet om leerlingen te laten zoeken naar
informatie over een bepaalde schrijver
of over een gelezen boek. je zou juist
moeten stimuleren dat leerlingen
gebruik maken van wat anderen al
gevonden hebben. Als docent heb je

dan wel behoefte aan wat ondersteuning. Wat is voor vmbo-leerlingen
relevante informatie? Wat is bruikbaar
en betrouwbaar bronnenmateriaal?
Fictiedossier

Het examenprogramma geeft als doel:
`Een leerling moet een fictiedossier
samenstellen, waarin hij/zij verslag
uitbrengt van en reageert op
gelezen/bekeken fictiewerken.'
De Leeswijzer algemene vakken in het
vmbo 8 van het SLO somt onder andere

de belangrijkste veranderingen voor
Nederlands op. De opsomming begint
met `de verplichte invoering van een
fictiedossier'. De vraag blijft of je van
iemand een fictielezer maakt door hem
fictieopdrachten te laten maken. je
kunt ook stellen dat je de beste boekpromotie krijgt als leerlingen — door
hun enthousiaste leraar geleid — goede
leeservaringen opdoen. Toch is het
aanleggen van een fictiedossier een uitstekende manier om allerlei fictieopdrachten te bundelen. Wel bestaat er
het gevaar van een overdaad aan werkstukken en soortgelijke opdrachten.
Vmbo-docenten hebben zeker behoefte
aan een op vmbo-maat toegesneden
Handleiding Leesdossier. In die handleiding zou onderscheid gemaakt
moeten worden tussen dossiermogelijkheden voor kgt-leerlingen,
voor b-leerlingen en voor leerlingen
uit het lwo en het praktijkonderwijs.
Zo'n handleiding zou achtergrondinformatie moeten geven, maar ook
concrete suggesties, voorbeelden en
adviezen voor:
• het aantal boeken (deze zijn er ook
voor havo en vwo);
• een gevarieerde samenstelling (ook
jeugdliteratuur, ook vertaalde literatuur...);
• afwisselende opdrachten en het
advies om zeker geen zes gelijke
leesverslagen te laten maken (vertaal
de opdrachtcategorieën van De
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Moor, breng ze echter wel tot een
drietal terug.);
• specifieke opdrachten zoals een
ervarings- of belevingsverslag en
leesautobiografie (het balansverslag
kan achterwege blijven);
• klassikale activiteiten om een literair
werk samen te lezen en samen op
zoek te gaan naar secundaire literatuur;
• de plaats van minder gangbare fictiegenres in dat dossier (korte verhaal,
film, strip, liedtekst, televisieserie;
toneel zal wel moeilijk blijven);
• de beoordeling van het leesdossier
(handelingsdeel);
• de samenwerking met de secties
moderne vreemde talen waarbij ook
sprake is van een fictiedossier.
En vooral het advies om van het fictiedossier een collage van leeservaringen
te maken. Het fictiedossier als kijkdoos./

Noten
T.

Nederlands in de basisvorming.

Evaluatierapport Inspectie van Onderwijs, Utrecht '999, p. 25.
2. Veel activiteiten vindt u gebundeld in:
Lezen — Het calendarium op het gebied van
leesbevordering, het overzicht van leesbe-

vorderingsprojecten dat Stichting Lezen
jaarlijks uitgeeft.
3. Leerplanfictie met lessuggesties,
Themanummer Tsjip, december 1993.
4. Jeugdliteratuur in de basisvorming, tijd-

schrift voor docenten in de basisvorming,
Biblion Uitgeverij, Den Haag.
5. De lessuggesties uit het tijdschrift Moer
zijn onlangs door Ilse Bolscher en Mirjan
Tuinder gebundeld in De literatuurmuur.
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6. Taallijnen, uitgeverij Malmberg,

Den Bosch.
7. De Jonge Jury 2000 — Handleiding voor het
onderwijs, CPNB.
8. Leeswijzer algemene vakken in het vmbo,

SLO, 1999.
9. Joop Dirksen en Dick Prak schreven
indertijd voor de Tweede Fase van het
havo/vwo de Handleiding Leesdossier en
het ABC van het leesdossier (uitgegeven
door Bulkboek, 1998).
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Identificatiemogelijkheden en emotionele spanning
in jeugdliteraire teksten
Een brug naar leesbevordering?
Leesplezier zie ik als een absolute voorwaarde om het lezen
te bevorderen. In veel publicaties wordt verondersteld dat de
mogelijkheid tot identificatie met een romanpersonage voor
eenjongere noodzakelijk is om plezier aan een tekst te beleven; bovendien zouden alleen teksten die door de jeugd als
spannend worden bestempeld de aandacht van de jongeren
kunnen vasthouden. Tot mijn plezier deed de gelegenheid
zich voor dat ik een onderzoek kon gaan opzetten onder
auspiciën van de Katholieke Universiteit Leuven met als
begeleiders prof. dr. J. van Iseghem, prof. dr. R. Ghesquière
en prof. dr. L. Goossens. Van dat verkennend onderzoek
naar de relatie tussen leesplezier, identificatie, emotionele
spanning en leesbevordering doe ik hieronder kort verslag.

Ineke Guldemond

14

Toen ik les gaf in het voortgezet onderwijs, heb ik ondervonden dat zich met
name onder vmbo-leerlingen een
groep bevindt die problemen met lezen
heeft. Ik heb daarom steeds veel
belangstelling gehad voor de didactiek
van jeugdliteratuur, omdat ik meen dat
het zeer waardevol is dat kinderen in
contact blijven c.q. komen met boeken.
Mensen, dus ook kinderen, lezen vanuit verschillende behoeften. Er is voldoende jeugdliteratuur ter beschikking
om aan die behoeften tegemoet te
komen. In klassensituaties kan fictie
een grote hulp zijn bij het bespreekbaar maken van grote problemen als
discriminatie en pesten. Kinderen in
moeilijke omstandigheden kunnen
troost putten uit boeken. Nu ik ver-
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bonden ben aan de lerarenopleiding
Nederlands van de Fontys Hogescholen te Tilburg, wil ik mijn studenten
graag overtuigen van het belang van
het gebruik van jeugdboeken in de
klas en hen na laten denken over de
didactiek die het meeste effect sorteert.
De start van het onderzoek

In het studiejaar 1997-1998 verkende
ik de vakliteratuur op het gebied van de
mogelijkheden tot identificatie door
ongeveer veertienjarigen. Al gauw
werd mij duidelijk dat de psycholoog
onder identificatie iets anders verstaat
dan de neerlandicus. Waar de laatste
het begrip identificatie gebruikt, hanteert de psycholoog de term empathie.
Rita Kohnstamm (1997) zegt het zo:

`Empathie wil zeggen dat men op een
ervaring van een ander met emoties
reageert alsof het om een eigen erva
ring gaat.' Ook bekeek ik wat er is
gepubliceerd rondom het begrip emotionele spanning in een tekst.
Ik concludeerde dat er weinig empirisch onderzoek gedaan is ten behoeve
van leesbevordering voor de bedoelde
doelgroep. Het meeste onderzoek is
verricht in het basisonderwijs en in de
bovenbouw havo/vwo. Als onderzoeksgroep koos ik voor leerlingen uit de
tweede klas van het vmbo en het

beroepsvoorbereidend en technisch
secundair onderwijs (bso/tso in Vlaanderen. Om te komen tot een voorlopige
lijst met criteria waaraan een tekst zou
moeten voldoen opdat een leerling uit
mijn doelgroep zich met een roman
personage zou kunnen identificeren,
heb ik zes leerlingen geïnten iewd uit
Hoogstraten en zes leerlingen uit
Tilburg. Iedere groep bestond uit drie
meisjes en drie jongens. Onder de
Tilburgse jongeren bevonden zich één
Turks meisje, één Turkse jongen en
één Marokkaanse jongen.
Ik liet de leerlingen reageren op fragmenten uit de onderstaande boeken.
• Guido van Puyenbroeck, V redden
het wel;

• Akky van der Veer, Zwart op wit;
• Katrien Seynaeve, Een wolk als
afscheid;

• Gijs Wanders, Spoorloos verdwenen.

Een verkennend onderzoek

Met de gegevens die de interviews
opleverden, kon ik vragenlijsten opstellen voor het verkennend onderzoek.
Dat vond in het studiejaar 1998-iggg
plaats in twee klassen. Een jaar lang
werden 26 leerlingen gevolgd in het
tweede leerjaar van het Vrij Technisch
Instituut Spijker te Hoogstraten en 24
leerlingen van Scholengemeenschap
Quirijn, een vmbo-school in Tilburg.
Verdeeld over het jaar kregen de leerlingen acht tekstfragmenten of korte
verhalen te lezen, waarover ze vragenlijsten invulden. Het was de bedoeling
de waardering van teksten te weten te
komen. Daarbij stonden de mogelijkheid tot identificatie met een romanpersonage en de emotionele spanning
in de tekst centraal. Gekozen werd voor
de volgende jeugdliteratuur:
• Valentine Kalwij, Lefgozers;
• Marc de Bel, Vanilla;
• Gerda van Cleemput, Little Emma;
• Anke de Vries, Memo zwijgt;
• Diane Broeckhoven, Een soort zusje;
• Hans Dorrestijn, `De biefstuk van
het zoete water';
• Marita de Sterck, Zoë zwijgt;
• Theo Hoogstraaten, De Spiegelvrouw.
Bovendien kregen de leerlingen tweemaal een enquête voorgelegd naar algemeen leesgedrag. In dit stuk zal ik daar
niet verder op ingaan, maar verslag
doen van enkele reacties van de leerlingen op drie van de acht tekstfragmenten.
Littie Emma

Little Emma van Gerda van Cleemput is
door mij gekozen vanwege de emotionele spanning die wellicht via de referentiële verwijzing opgeroepen zou
kunnen worden. Daardoor was de
verwachting groot dat het fragment bij
meisjes beter zou aanslaan dan bij
jongens. Hieronder volgt een klein
stukje uit het aangeboden fragment:

Emma gooide de deur wijd open en stoof
naar binnen. Haar moeder draaide zich
om. Ze keek haar verschrikt aan, alsof ze
zich betrapt voelde.
`Tot straks, Luc', stamelde ze en ze legde
gauw de telefoon neer.
`Dat was pappa', zei ze.
`Weet ik', knikte Emma. Ze bleef haar
moeder vragend aankijken, wachtend op
een verklaring.
Mama voelde zich duidelijk niet op haar
gemak. Ze zocht naar woorden maar wist
niet hoe te beginnen. Ze ging tegen de
vensterbank leunen en prutste aan het
Kaaps viooltje. Ze trok een paar verwelkte
bloempjes af en rolde ze tot een kleverig
bolletje.
`Emma', zei ze. Ze stokte eventjes en
ging dan vlug verder: ` Ik moetje wat
vertellen.'
Ze klonk ondersteboven. Emma bleef
roerloos staan. Wat was er mis?
Ze ploegde wanhopig de voorbije weken
door. Slechte cijfers? Te laat thuisgekomen? Kamer niet opgeruimd? Beloftes
niet gehouden? Niet bij oma langs
geweest?
Ze kon niets ontdekken waarover haar
moeder zou kunnen klagen.
`Wat scheelt er dan?' vroeg ze.

Mama knikte.
Ja, je moeder heeft geschreven', zei ze.
Emma kon niet antwoorden, kreeg geen
geluid door haar keel.
Ze friemelde aan haar T-shirt. 'Hoezo?'
fluisterde ze.
Mama kwam naast haar op de bank
zitten en sloeg een arm om haar heen.
`Ze wil je ontmoeten', zei ze terwijl ze de
grote bruine envelop die op het tafeltje lag
naar zich toe trok.

Op twee na gaven alle meisjes aan erg
overstuur te zijn als ze hetzelfde zouden horen als Emma en net zo nieuwsgierig te zijn naar de `echte' moeder.
Het merendeel gaf ook aan op dezelfde
wijze gehandeld te zouden hebben als
Emma. Iedereen vond dat het verhaal
in het echt zou kunnen gebeuren. Het
fragment kreeg van de meisjes een 9,1
als beoordelingscijfer, en 19 van de 23
meisjes zeiden het boek (heel) graag
helemaal te willen lezen. Trefwoorden
die door een grote meerderheid gekozen werden als van toepassing op het
fragment, waren: goed te begrijpen,
mooi geschreven en ontroerend.
Geconcludeerd mag worden dat identificatie met Emma zeer wel mogelijk is.

Mama draaide zich naar haar toe en keek

En dan nu de jongens. Van de 24 jon-

haar recht in de ogen.
`Er is een brief gekomen', zei ze.
Emma voelde een lach in haar keel.
Wat was er zo ongewoon aan een brief,
datje ervan ondersteboven raakte?
Er kwam iedere dag post.
Toch bleef mama zorgelijk kijken.
`Voor mij?' vroeg Emma. Misschien had
een van haar penvrienden geschreven.
Ja.
`Van wie?'
`Van je moeder', zei mama.
Het maakte haar helemaal overstuur.
Als verlamd keek ze naar mama. Het was
of ze in een bodemloze put viel.
Ze kreeg geen woord over haar lippen, liet
zich op de bank zakken en staarde ontdaan voor zich uit. Ze was heel bleek.

gens gaven er 18 aan dat ze net zo overstuur zouden zijn en nieuwsgierig naar
de `echte' moeder als Emma. Verhoudingsgewijs zijn dat er minder dan bij
de meisjes, maar het is toch nog een
aanzienlijk aantal. Geen van de jongens gaf aan dat hij het fragment
mooier zou hebben gevonden als de
hoofdpersoon een jongen was geweest.
Zij konden zich ook geheel verplaatsen
in de manier waarop Emma handelt in
het fragment. Als gemiddeld beoordelingscijfer rolt er bij de jongens een 7,8
uit, waarbij het aardig is te zien dat de
jongens in Tilburg kwamen op een 7,1
en de jongens uit Hoogstraten op een
8.6. Veertien jongens vonden het verhaal ontroerend en mooi geschreven.
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Elf jongens zouden het boek (heel)
graag helemaal willen lezen. Ondanks
het feit dat de hoofdpersoon een meisje is, blijkt het voor veel jongens mogelijk zich te identificeren met Emma.
De leerlingen werd gevraagd op te
schrijven hoe het verhaal volgens hen
zal aflopen. Een meisje uit Tilburg
dacht dat Emma niets van haar echte'
moeder zou willen weten, maar alle
andere meisjes en jongens arrangeerden een ontmoeting met die `echte'
moeder. Overigens ging vrijwel iedereen uit van een goede afloop en 28
leerlingen dachten dat die bestond uit
een goede relatie met beide moeders.
Bert uit Hoogstraten formuleerde het
zo: `Ze gaat naar haar echte moeder en
blijft een middag daar. Zij babbelen
wel maar Emma antwoordt negatief
op de vraag of ze bij haar komt wonen.
Ze wil haar "echte" moeder alleen als
vriendin.'
`De biefstuk van het zoete water'
De leerlingen kregen het korte verhaal
'De biefstuk van het zoete water' in
zijn geheel voorgeschoteld. Het was
mij door verschillende docenten uit
het vmbo aangeraden, omdat zij de
ervaring hadden dat het een aantal
kinderen emotioneel sterk beroerde.
Hieronder staat een fragment uit het
verhaal dat de sfeer goed weergeeft.
Johan en zijn vader zijn aan het vissen:
De dobbers stonden bewegingloos in het
water. Behalve als de boot bewoog doordat
Johan ging verzitten. Dan keek zijn vader
even opzij, zonder een kwaad woord overigens. Ja, vader was in een opperbest
humeur. Nou zei dat niet alles. Nee, dat
zei beslist niet alles. De aframmeling om
de lekke band stond hem nog levendig voor
de geest. Het gebeurde tweejaar geleden.
Ze waren aan het f etsen, zijn vader, zijn
moeder, zijn broer Eefen hij. Het was een
mooie zonnige dag. Zijn vader en moeder
reden voorop. Eefen hij gingen stoep op
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stoep afrijden. Ze rukten steeds hun stuur
omhoog en wipten de stoep op. Daar
waren ze lekker mee bezig tot zijn vader
achterom keek. Hij riep dat ze op moesten
houden met het vernielen van hun banden. Vlak daarna klonk er een vreselijke
knal. Het was natuurlijk Johans band
geweest. Eef had met die dingen altijd
geluk. Drie dagen later 's avonds onder
het eten gebeurde het. Ze aten boerenkool
met worst, dus zijn vader was in een goeie
bui. Als pa vrolijk was, was iedereen vrolajk. Moeder lachte, Eef lachte en Johan
zelf lachte het hardst. Het was gezellig.
Om de stemming te verhogen had Johan
een mop verteld. `Meneer Pietersen is door
een stoomwals overreden. Hij ligt nu in
het ziekenhuis op kamer i i, 12 en 13.'
Alleen Eef moest er om lachen. Zijn vader
bromde dat hij 'm al kende, legde zijn
vork en mes neer en strekte de arm. Johan
was te laat om te bukken. De klap kwam
hard aan. De afdruk van de dikke gouden
trouwring stond in zijn wang.
`Die was voor het vernielen van je fietsband,' zei hij. Hij nam kalm zijn vork en
mes weer op en at verder. Zijn moeder

stond met de woorden Jezus Christus'
op en liep de kamer uit, naar de keuken.
De zijkant van Johans gezicht gloeide.
Maar hij at toch zijn bord leeg. Boerenkool smaakte ook wel lekker met pijn.
Het verhaal werd door de leerlingen
niet zo spannend gevonden. Het was
wel prettig leesbaar, niet ingewikkeld
en de leerlingen oordeelden vrijwel
allemaal dat dit verhaal werkelijk zou
kunnen gebeuren. Het waren vooral de
jongens die aangaven dat Johan meer
tegen zijn vader in opstand zou moeten komen. Zowel de jongens als de
meisjes voelden boosheid en angst
voor de vader. Toch gaf de meerderheid van de jongens aan dat ze wel van
zo'n vader zouden kunnen houden,
terwijl de meeste meisjes dat in twijfel
trokken. Het beoordelingscijfer dat de
meisjes dit verhaal toekenden was een

7,3 en de jongens gaven het een 7,8.
Juist bij dit verhaal zijn de meningen
onder de leerlingen verdeeld. Hieronder volgen enkele citaten:
Erkan uit Tilburg schreef: `Ik vond het
echt een prachtig verhaal, misschien
wel de mooiste die ik ooit heb gelezen.
De vorige was ook mooi, maar deze
mooier. Misschien omdat ik zelf ook
veel van vissen houd.' Het verhaal
kreeg van hem een 9. Uit zijn antwoord bleek dat hij zich kon inleven in
de situatie rondom het vissen. Maar
hoe zit dat dan met de mishandeling
door de vader? Erkan gaf aan dat de
vader zijn zoon goed opvoedt. Als hij
in de schoenen van Johan stond, zou
hij veel van zijn vader houden en geen
hekel hebben aan zijn vader.
Milusca uit Tilburg schreef: `Ik vind
dat de vader niet had moeten slaan,
want je kan het best uitpraten.' Zij
geeft aan een grote hekel te hebben
aan zo'n vader, en boosheid en angst
voor hem te voelen. Ze twijfelde eraan
of ze van hem zou kunnen houden.
Voor het verhaal gaf zij het cijfer 8.
Lies uit Hoogstraten gaf ook aan geen
waardering te kunnen opbrengen voor
de vader. Het verhaal verdiende volgens haar slechts een 3 en zij motiveerde dat als volgt: `Het is wel vlot
geschreven, maar ik houd niet van
zulke verhalen. Ik vind het goed voor
mensen die ook hun kinderen mishandelen. Dan weten ze dat dat zo niet
hoort.'
In dezelfde klas zit Christel. Zij
schreef: `Ik vind het een zielig verhaal.
Ik vind dat hun vader hen onrechtvaardig behandelt. Ik zou hulp gaan zoeken
en vind dat die moeder hun zonen zou
mogen verdedigen. Ik vind het wel
saai, want ik hoop niet dat het verhaal
heel de tijd zich in een boot afspeelt.'
Christel voelde wel empathie voor
Johan en stelde zich voor wat ze zelf in
zo'n situatie zou doen. Toch gaf ze het
verhaal maar een 5. Is de omgeving

waarin de gebeurtenissen zich afspelen
te weinig boeiend voor haar?
De reactie van Steven uit Hoogstraten
wil ik u niet onthouden. Hij beoordeelde het verhaal met een 8 en gaf aan
heel graag meer van dit soort verhalen
te willen lezen. Vervolgens schreef hij
het volgende: `Dit is wel een zeer tof
boek, denk ik. Het enige probleem is,
ik heb een echte hekel aan lezen. Ik
lees alleen als het moet.'
Dit verhaal biedt mijns inziens veel
handvatten om via diepte-interviews
meer te weten te komen over de relatie
tussen empathie, referentiële verwijzing en waardering van een verhaal.
De Spiegelvrouw

Het laatste fragment dat de leerlingen
lazen, komt uit De Spiegelvrouw van
Theo Hoogstraaten. Ik heb voor dit
boek gekozen, omdat het gerekend kan
worden tot het genre van de griezelverhalen. Dit genre is erg in trek bij veel
jonge lezers en het leek mij interessant
om te bekijken of er een relatie bestaat
tussen griezelverhalen en de mogelijkheid tot empathie bij de veertienjarigen
van mijn onderzoek. Eerst volgt hieronder weer een kort fragment uit het
gedeelte dat de leerlingen werd voorgelegd. Het is het begin van het boek:
Op haar voorhoofd en haar bovenlip
glinsterden ontelbare zweetdruppeltjes.
Ze voelde dat ze het gevecht tegen de angst
begon te verliezen. In een snel, willekeurig
ritme schoten haar oogballen achter haar
gesloten oogleden heen en weer. Een korte,
felle kreet ontsnapte aan haar lippen. Het
spierwitte gezicht, dat omlijst werd door
een krans van rood, krullend haar, vertrok
in een grimas die veel weg had van een
kwaadaardige grijns.
Plotseling gingen haar ogen wijd open en
staarden naar het plafond, dat flauw werd
verlicht door een nachtlampje in het stopcontact naast de deur. Langzaam werd ze
zich ervan bewust dat ze wakker was.

Het was voorbij. Ze lag gewoon in haar
bed. Ze zuchtte diep en overdacht de
woorden van haar moeder: `Geef je er
nooit aan over, Tamara. Lang niet alles
watje ziet zal echt gebeuren.'
Haar moeder had makkelijk praten.
Zij zag geen dingen die anderen niet
zagen, droomde niet over gebeurtenissen
waarvan sommige later werkelijk plaatsvonden. Soms wist ze onmiddellijk dat
wat ze zag of droomde echt ging gebeuren,
een enkele keer aarzelde ze. De droom van
net, dat was zo'n twijfelgeval. Eigenlijk
was hij te onwerkelijk om zelfs maar over
na te denken, tenzij... Morgen, op school,
de laatste dag voor de kerstvakantie gelukkig, zou ze aan meneer Draadloos vragen
of ze de folder mocht zien van het kasteeltje waar haar klas met schoolreis naar toe
zou gaan. Ze hoopte vurig dat het kasteel
meer dan één toren had.

Tot mijn verrassing vonden de leerlingen het fragment niet bijzonder
spannend en eigenlijk ook niet griezelig. De meerderheid was er bovendien
niet van overtuigd dat dit wel in de
werkelijkheid zou kunnen gebeuren.
De meeste leerlingen vonden het wel
naar voor Tamara dat ze soms voorspellende dromen heeft en ze begrepen
dat Tamara schrikt als ze het kasteeltje
uit haar dromen herkent. Maar toen
hun gevraagd werd hoe zij zich zouden
voelen als hun hetzelfde zou overkomen als Tamara, reageerden de meesten laconiek. Ze zouden geen angst
voelen en er ook geen hekel aan hebben als ze voorspellende dromen zouden hebben. Concluderend kan gezegd
worden dat de leerlingen wel mee kunnen voelen met Tamara, maar ze denken dat ze zelf anders zouden reageren. Wel sympathie, maar geen
empathie? Dat staat een positieve
beoordeling van het fragment niet in
de weg. De jongens beoordeelden het
met het cijfer 7,8 en de meisjes met
een 7',4.Weinig leerlingen uit Tilburg

en Hoogstraten voelden de behoefte
om nog extra op deze tekst te reageren.
Wanneer ze het wel deden, waren de
trefwoorden voornamelijk `gezellig' en
`leuk'. Deze uitslag roept bij mij allerlei
vragen op over de relatie tussen empathie, sympathie en waardering.
Vervolgonderzoek

Enkele leerlingen schreven na het laatste onderzoekje uit zichzelf op dat ze
met plezier de fragmenten hadden
gelezen. Anderen vertelden me mondeling dat ze het leuk vonden om de
tekstjes te lezen. In hoeverre dat hun
lezen van fictie heeft bevorderd en voor
hoe lang, kan ik niet bepalen. Wat ik
heb gedaan, is slechts een verkennend
onderzoek. Daardoor is al een enorme
hoeveelheid cijfers beschikbaar gekomen. Wat ik in het bovenstaande
heb vermeld, is slechts een zeer
beperkte keuze uit het verzamelde
materiaal.
Een antwoord op mijn onderzoeksvragen kan ik nog niet formuleren.
Vervolgonderzoek is daarvoor absoluut
noodzakelijk. Het succes van het fragment uit Little Emma wijst sterk in de
richting van een relatie tussen empathie, referentiële verwijzing en waardering. Dat dit geldt voor zowel meisjes
als jongens is heel opmerkelijk. De
wens om het gehele verhaal te lezen is
groot en een aanzienlijk aantal leerlingen heeft dit boekje ook daadwerkelijk
gelezen. Ook de grote waardering
— met name door de jongens — voor
`De biefstuk van het zoete water' wijst
in dezelfde richting. Maar dan blijkt
dat leerlingen De Spiegelvrouw ook
hoog waarderen zonder dat er sprake is
van empathie, hoogstens van sympathie.
Verder is opmerkelijk dat de leerlingen
geen van de tekstfragmenten echt
spannend vinden, terwijl ze sommige
toch hoog waarderen. Onderzocht zou
moeten worden wat leerlingen eigen-

TSJ I P/LETTEREN

10.2

17

lijk bedoelen als ze, onder andere in de
afgenomen enquêtes, aangeven dat ze
graag spannende teksten lezen.
Ik heb duidelijk ervaren dat vmbo- en
bso/tso-leerlingen individuele lezers
zijn met hun eigen smaak en leesmotivatie. Generaliserende uitspraken zijn
dus gevaarlijk, maar het is de moeite
waard om te zoeken naar criteria waaraan fictionele teksten moeten voldoen,
willen ze bij een groot gedeelte van de
doelgroep in de smaak vallen. Als dat
duidelijk gemaakt kan worden, is dat
een grote winst voor de didactiek van
het fictieonderwij s voor leerlingen in
het beroepsvoorbereidend en technisch
secundair onderwijs in Vlaanderen en
op het vmbo in Nederland./

Katrien Seynaeve, Een wolk als afscheid

strips. Joëlla leest eenmaal per jaar een

Averbode/Apeldoorn 1988.

boek, als ze een boekenbeurt moet houden.

Marita de Sterck, Zoë zwijgt. Averbode
1996.

van films. In televisiefilms gaat ze zo op dat

Toch houdt ze wel van fictie en d^tn vooral

.

Akky van der Veer, Zwart op wit. Amster-

Als ze dan toch moet lezen, kiest ze voor

dam 1988.

humoristische verhalen. Als ik Joëlla Een

wolk als afscheid laat zien, wijst ze in eerste
Anke de Vries, Memo zwijgt. Rotterdam

instantie het boek af, omdat er een viool op

1996.

de kaft staat, en aan dat instrument heeft ze
een hekel. Als ze vervolgens toch de frag-

Gijs Wanders, Spoorloos verdwenen.
Rotterdam 1989.

geraakt en zegt met de hoofdpersoon mee te
haar buren. Joëlla kiest Spoorloos verdwenen

Bijlage

als mooiste boek, want het lijkt haar erg om
je vader kwijt te raken. Zij wijst We redden

Vier portretjes van leerlingen die

het wel aan als lelijkste boek. Ze kan wel met

deelgenomen hebben aan de interviews

de gepeste Paul meeleven en krijgt er zelfs

Ann is 15 jaar en woont in Hoogstraten.

van Guido van Puyenbroeck is wat te moei-

een boos gevoel bij, maar het taalgebruik
Ze leest elke week de Joepie en elke zaterdag

lijk voor haar. Joëlla zou het liefst lezen over

Marc de Bel, Vanilla. Leuven/Noordwijk

het Binnenlandkatern van de krant. Ze leest

een meisje of jongen van haar eigen leeftijd

1 993-

tien boeken per maand, die zij haalt in de

die in Nederland een avontuurlijke tocht

bibliotheek. Ze leest geen strips. Haar lieve-

maakt met wat humor erin.

Diane Broeckhoven, Een soort zusje.

lingsauteur is Gerda van Cleemput, want

Antwerpen/Baarn 1995.

die schrijft over gebeurtenissen die in haar

Fouad is i5 jaar. Zijn ouders komen uit

eigen omgeving zouden kunnen plaats-

Marokko, maar hij is zelf in Tilburg ge-

Gerda van Cleemput, Little Emma. Averbode

vinden. Ann heeft een hekel aan boeken

boren. Fouad leest elke week Voetbal Inter-

1 99 84 ( 1 995 1 ).

met geweld erin. Ann vindt Zwart op wit het

national en soms het streeknieuws uit de

mooiste boek, want ze houdt van dagboeken

krant. Hij leest tweemaal in de maand een

en leest graag over familierelaties. Ann kiest

boek, dat hij uit de bibliotheek haalt. Fouad

Spoorloos verdwenen uit als het lelijkste boek.

leest het liefst verhalen over Marokkaanse

De kaft geeft al aan dat het verhaal met

families in Nederland. Een boek dat hem

oorlog te maken heeft en dat staat al direct

erg heeft aangesproken, is De Zweep van

Hans Dorrestijn, `De biefstuk van het zoete
water'. In: Brandnetels en andere verhalen
over kindermishandeling. Den Haag (Vereniging tegen Kindermishandeling) 1984.
Theo Hoogstraaten, De Spiegelvrouw.
Amsterdam 1996.
Valentine Kalwij, Lefgozers. Groningen
1

995.

tegen. Ook de tekst zelf wekt aversie op van-

Nicole Boumaáza. Fouad heeft een hekel

wege de vreemde situatie in een Afrikaans

aan griezelboeken. De ideale hoofdpersoon

land. Zij bewondert Mark wel, maar kan

in een verhaal moet een Marokkaanse jon-

zich verder niet in hem verplaatsen. Het is

gen van zijn eigen leeftijd zijn of iets ouder.

dus niet verwonderlijk dat de ideale hoofd-

Die jongen krijgt dan problemen in Neder-

persoon voor Ann een meisje van haar

land die Fouad herkent uit zijn eigen situ-

eigen leeftijd is dat in België woont en iets

atie.

Rita Kohnstamm, Kleine ontwikkelings-

meemaakt dat Ann zelf ook zou kunnen

psychologie III. Houten/Diegem 1997.

overkomen. Het verhaal moet wel een

happy end hebben.
Guido van Puyenbroeck, We redden het wel.
Antwerpen 1986.
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menten leest, is ze zichtbaar emotioneel
voelen. Ze herkent eenzelfde situatie als bij

Literatuur

i8

ze haar omgeving vergeet en regelmatig zit
ze te huilen bij een emotioneel fragment.
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Asir woont in Tilburg. Zijn ouders komen
oorspronkelijk uit Turkije. Hij is i jaar.
Asir schat dat hij ongeveer vier boeken per

Joëlla is 14 jaar en woont in Tilburg. Zij
leest elke week de Tina, maar geen krant of

jaar leest. Hij leest wel elke week het stadsblad dat gratis wordt verspreid. Het ik-per-

spectief in Zwart op wit en nog wel beschre-

over moet houden. Belangrijk voor de keuze

ven vanuit een meisje, maakt de mogelijk-

zijn dan de kaft, de titel en de tekst op de

heid tot empathie voor Asir onmogelijk.

achterflap. Het liefst leest ze griezelboeken.

Asir wil lezen over een moderne Turkse

Toch vindt ze het fragment uit Little Emma

jongen van zijn eigen leeftijd die gebeurte-

mooier dan het fragment uit De Spiegel-

nissen met veel actie meemaakt in Neder-

vrouw. Dat laatste verhaal is volgens Lies wel

land. Soms leest hij ook wel eens een ver-

vlot geschreven, maar kennelijk kan ze zich

haal dat zich afspeelt in Turkije, vooral als

niet goed inleven in de gebeurtenissen.

hij er net vakantie heeft gevierd.

Bjorn is 14 jaar en woont in Tilburg.
Vier portretjes van leerlingen die hebben

Hij leest jeugdbladen als de Pauze en de

meegewerkt aan het verkennend onderzoek

televisiegids. Bjorn leest nooit een krant

Bert is 14 jaar en gaat in Hoogstraten op

boekenbeurt moet houden, laat hij zich voor

en slechts af en toe een strip. Als hij een
school. Hij leest elke dag de krant en slechts

de keuze van het boek adviseren door een

af en toe een strip. Hij leest meer dan

vriend of door het personeel van de biblio-

negen boeken per maand en dat komt

theek. Het fragment uit Een soort zusje vindt

omdat zijn moeder op de bibliotheek werkt.

Bjorn wel mooi, maar hij wil toch niet het

Zijn voorkeur gaat uit naar thrillers, detecti-

gehele verhaal gaan lezen. Dat geldt het-

ves en avonturenboeken. Bert geniet van het

zelfde voor `De biefstuk van het zoete

lezen van jeugdboeken en kan zich goed

water'. Bjorn wil verhalen lezen over jon-

verplaatsen in de verhaalpersonages. Als hij

gens van zijn eigen leeftijd die meer durven

een mooi verhaal gelezen heeft, denkt hij er

dan hijzelf. Empathie voelen voor verhaal-

nog vaak aan terug. Bert trekt uit zichzelf de

personages is erg moeilijk voor Bjorn.

vergelijking tussen `De biefstuk van het
zoete water' en Blauwe plekken van Anke
de Vries.

Carolien is 14 jaar en woont in Hoogstraten.
Zij leest veel tijdschriften voor jongeren
zoals de Tina en de Hitkrant. Ook de Donald

Duck hoort daar nog bij en zij leest bovendien 4 tot 6 strips per maand. De krant kijkt
ze slechts af en toe in. Verder leest ze één
boek per week en dan kiest ze voor een boek
met dieren- of humoristische verhalen.
Zij heeft ronduit een hekel aan geschiedenis- en oorlogsboeken. Little Emma is ze
helemaal gaan lezen, nadat ze daaruit een
fragmentje ter beoordeling voorgelegd had
gekregen. Ook Een soort zusje heeft haar erg
aangesproken. Over enge gebeurtenissen
zoals in De Spiegelvrouw leest Carolien niet
graag.

Lies zit op school in Hoogstraten en is 13
jaar. Zij leest de Tina en de Libelle. Af en toe
bekijkt ze een krant of een strip. Ze leest
alleen een boek als ze er een spreekbeurt
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Het leesbevorderingsproject Bazar voor het vmbo
Vmbo-leerlingen staan bekend als een `moeilijke' groep als
het gaat om lezen. Stichting Lezen wil het lezen door deze
groep stimuleren. De Stichting heeft Sardes de opdracht
gegeven binnen twee jaar een leesbevorderingspakket tot
stand te brengen voor alle leerjaren van het vmbo. Hiervoor
heeft Sardes het afgelopen jaar een uitgebreide landelijke
inventarisatie uitgevoerd. Men wil namelk zoveel mogelijk
aansluiten bij wat er reeds is op dit gebied. Het op te leveren
pakket zal de naam `Bazar' krijgen. In het navolgende artikel zullen we stilstaan bij de doelstellingen, uitgangspunten
en inhoud van dit leesbevorderingspakket.

Joop Vinck

dering. De werkgroep is van nabij
betrokken bij de uitvoering van het
project en de totstandkoming van het
eindproduct.
Van de wetenschappelijk kant is Dick
Schram, hoogleraar leesbevordering,
bij het project betrokken. Net als de
andere leesbevorderingsprojecten van
Stichting Lezen sluit Bazar aan bij
wetenschappelijke inzichten en onderzoeken — de beste garantie voor een
actueel leesbevorderingspakket.

Dat is heel wat, zal de lezer denken.
Toch staat Bazar niet alleen. Reeds in
1992 werd met de zogenaamde Letterennota door de Tweede Kamer het
startsein gegeven aan beleid dat erop

Gezien de aard van de doelgroep, de
kenmerken van het vmbo-onderwijs en
de bestaande ervaringen met leesbevorderingsprojecten zijn voor de ontwik-

eenvoudige teksten en jeugdliteratuur

gericht was de verdergaande ontlezing

keling van Bazar de volgende uitgangs-

en — voor de oudere leerlingen — meer
complexe teksten en letterkundig werk
van Nederlandse auteurs en allochtone
auteurs in Nederlandse vertaling.
Naast boeken komen ook kranten en
tijdschriften komen aan bod. Ook de
nieuwe media (waaronder het internet), evenals de relatie tussen gedrukte
informatie en film en toneel, krijgen
een plaats in het project, echter alleen
voorzover dit een bijdrage levert aan de
centrale doelstelling van Bazar: het
stimuleren van het lezen van gedrukte
informatie. Tal van actieve werkvormen (vertellen, schrijven, toneelspelen,
filmen) worden ingezet om de `leesomgeving' van de vmbo-leerling aantrekkelijker te maken.

in Nederland een halt toe te roepen.
Zo werden projecten als Boekenpret
(o -6 jaar), Fantasia (4-12 jaar) en
Sirene (havo/vwo) geëntameerd. En nu
dan de ontwikkeling van Bazar voor
het vmbo (12-16 jaar).

punten geformuleerd:
• aansluiten bij de belevings- en
ervaringswereld van de doelgroep;
• leesactiviteiten mede inkaderen in
andere activiteiten (bijvoorbeeld
mediaeducatie en CKW);
• een thematische aanpak volgen;
• aandacht schenken aan non-fictie;
• gebruik maken van korte teksten;
• inspelen op de culturele diversiteit
van de doelgroep;
• streven naar kant-en-klare producten;
• ouderbetrokkenheid stimuleren;
• een positieve houding van leerkrachten tegenover leesbevordering
stimuleren;
• streven naar differentiatie;

Doelstellingen van Bazar

Het doel van Bazar is de belangstelling
voor het lezen en het plezier in het
lezen te stimuleren. Hiervoor wordt
een aanzet gegeven tot het lezen van

Organisatie en uitgangspunten

De leiding van het project is in handen
van Stichting Lezen en Sardes. Voor
het sturen `op grote lijnen' is een
stuurgroep in het leven geroepen, met
vertegenwoordigers uit het onderwijs,
de bibliotheekwereld, het gemeentelijk
beleid, de uitgeversbranche enzovoort.
Daarnaast is een werkgroep samengesteld van deskundigen op het terrein
van het vmbo-onderwijs en leesbevor-
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aansluiten bij de eindtermen voor
het f ictieonderwij s;
samenwerking tussen school, bibliotheek en boekhandel stimuleren;
activiteiten ook inzetten in het kader
van buitenschoolse activiteiten
(Verlengde Schooldag).
Het mag duidelijk zijn dat het voorgaande heel wat vraagt van de ontwikkelaars die zorgen voor de samenstelling van het eindproduct. Deze
aandachtspunten zijn echter niet zomaar ontstaan.
Uit onderzoek komen de volgende kenmerken van de vmbo-doelgroep naar
voren:
• lezen neemt in de vrijetijdsbesteding
geen belangrijke plaats in;
• veel leerlingen hebben negatieve
leeservaringen meegenomen uit het
basisonderwijs;
• 6o% heeft een taalachterstand;
• bij veel leerlingen is de technische
leesvaardigheid zwak;
• veel leerlingen kennen van thuis uit
geen leescultuur;
• het bibliotheekbezoek is laag;
• er is over het algemeen gesproken
sprake van een geringe taakgerichtheid ('zapgedrag');
• onder de doelgroep bevinden zich
relatief veel allochtonen.
Na een landelijke oproep aan scholen,
bibliotheken en andere instellingen om
succesvolle projecten aan te melden
kreeg de werkgroep de beschikking
over meer dan 75 projecten, die met
behulp van vier matrices werden
beoordeeld op bruikbaarheid binnen
de doelstellingen van Bazar. De matrices richtten zich op kenmerken van
vier aspecten waarop het materiaal
werd beoordeeld:
i. uitvoering (iq kenmerken);
2. materiaal (12 kenmerken);
3. doelen (7 kenmerken);
4. didactiek (zo kenmerken).
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Daarnaast werd in meer algemene zin
gekeken naar:
• de gebruiksvriendelijkheid' van het
project (is het goed en concreet uitgewerkt);
• de samenhang binnen het project;
• de organisatie (samenwerking met
bibliotheek, ouderbetrokkenheid en
inzetbaarheid buitenschools).
Op deze manier ontstond een redelijk
objectief beeld van de mogelijke inzetbaarheid van de projecten in het kader
van Bazar. Ook werd duidelijk op welke onderdelen van het op te leveren
Bazar-pakket nog geen concrete voorstellen voorhanden waren. Dit alles
leidde tot een selectie van projecten die
de basis vormen voor het eindproduct
Bazar.

onderdelen, die veelal jaarlijks terugkeren:
• leesthema's uit de fictie en nonfictie, zoals griezelen, pesten, liefde,
vandalisme et cetera;
• bibliotheek (informatie zoeken,
werken met een geautomatiseerde
catalogus, internet);
• schrijversbezoek op school;
• poëzie;
• strips;
• (jeugd)Iiteratuur en verfilmde
boeken;
• theater;
• vertellen;
• bijhouden van het leesdossier;
• waarderen;
• lezen voor de lijst;
• kranten;
v tijdschriften.

Het leesbevorderingspakket Bazar

Het leesbevorderingspakket Bazar zal
een jaarlijks terugkerend programma
worden, dat een modulaire opbouw
kent, gelijkmatig verspreid over een
schooljaar. De nadruk ligt op projecten
die niet veel extra kosten met zich meebrengen en zonder al te veel extra
inspanning in school uitgevoerd
kunnen worden. In de uitwerking van
Bazar gaan we uit van structureel één
lesuur leesbevordering per week in het
totale vmbo.
Het programma zal bovendien:
• gevarieerd en aantrekkelijk zijn,
zowel voor leerlingen als voor
docenten;
• rekening houden met de eindtermen
fictie van het vmbo;
• onderscheid maken in twee niveaus:
• een eenvoudig niveau (voor basisberoepsgerichte leerweg en het
leerwegondersteunend onderwijs);
• een standaardniveau (voor de
kaderberoepsgerichte leerweg,
de theoretische leerweg en de
gemengde leerweg).
Het jaarprogramma Bazar bevat projecten en lessencycli op de volgende

De uitvoering van het programma
Bazar is gebaseerd op een ureninzet
van i uur per week, 36 weken per jaar
(in de eerste drie jaar vrnbo; rekening
houdend met de eindexamens) en
r uur Bazar per week gedurende 28
weken in het vierde jaar vmbo.
De ureninzet is onafhankelijk van de
leerweg.
Binnenschoolse projecten die opgenomen worden, zijn:
Bibliotheek
9 `Bibliospel'. Een dobbelspel dat leerlingen laat kennismaken met de
bibliotheek. De leerlingen beantwoorden schriftelijke vragen in
groepjes (leerjaar i);
• `Informatie zoeken'. Leerlingen
maken aan de hand van praktische
opdrachten nader kennis met informatiedragers en zoekmogelijkheden
in de bibliotheek (leerjaar i en 2).
thema's
De leerlingen lezen boeken en boekfragmenten rond bepaalde thema's.
Verwerking vindt plaats met behulp
Lezen rond

van verschillende soorten opdrachten
en werkvormen. Er is materiaal rond
diverse thema's, waaronder vriendschap en liefde, zielige boeken, oorlog
en vrede, sciencefiction en griezelen.
Elk thema duurt vijf lesuren. Alle leerjaren.

lezen gedichten en maken zelf
gedichten in het kader van deze
landelijke dichtwedstrijd. Leerjaar i
en a;
• `Zo gedacht, zo gedicht'. Leerlingen
lezen en maken zelf gedichten in het
kader van deze landelijke dichtwedstrijd. Leerjaar 3 en 4.

Strips

De leerlingen kijken naar strips als
genre, maken opdrachten over strips
en schrijven zelf strips. Er worden drie
lessenseries van vijf lesuren aangeboden. Leerjaar z, 2 en 3.
Film
`Lezen in het donker'. In dit project
staat de relatie tussen lezen en verfilmingen van boeken centraal. Alle
leerjaren.

Theater

`Draaiboek theater'. Met behulp van dit
draaiboek bereidt de school een bezoek
aan een theatervoorstelling voor of
wordt een theatergroep uitgenodigd
voor een voorstelling op school. Alle
leerjaren.
De jonge Jury

Leerlingen kiezen hun favoriete boek
uit een reeks recente titels. Leerjaar i
en 3.

Schrijversbezoek

Draaiboek voor een bezoek van een
auteur of illustrator aan een school.
Alle leerjaren.
Vertellen en lezen

`Het woordenhuis'. Leerlingen vertellen voor de klas over zichzelf en over
hun familie of vertellen verhalen uit
hun eigen cultuur. Het project wordt
afgesloten met een vertellersfestival.
Leerjaar i en 2.
Kranten

`Ik en de krant'. Een project dat de leerlingen confronteert met het nieuws
van de dag en andere interessante
onderwerpen in de krant. Alle leerj aren.
Tijdschriften

`Tijdschriften in de klas'. Leerlingen
maken opdrachten aan de hand van
een gevarieerde collectie recente tijdschriften. Leerjaar i en 2.

De buitenschoolse component van
Bazar wordt evenals de binnensschoolse uitgewerkt in concrete projecten.
Deze zullen met name ingebed worden
in activiteiten in het kader van de Verlengde Schooldag.
Een aantal van de projecten die in het
pakket zijn opgenomen:

met de docent Nederlands en de
docent muziek gaan de leerlingen aan
de slag met lezen, voordragen en musiceren.
Theater

`Verteltheater'. Vertelvoorstellingen op
basis van boeken, waarbij het verhaal
niet wordt uitverteld. De leerlingen
spelen zelf een einde aan het verhaal,
onder begeleiding van de acteurs.
Lezen op kamp

`Leeskamp'. Leerlingen gaan op kamp,
lezen boeken en praten daarover. Een
aantal van de aangegeven projecten
komen jaarlijks terug in het programma van elk leerjaar. Een aantal proj ecten worden eenmalig in een leerjaar
aangeboden.
Ten slotte wordt voor Bazar ook een
website ingericht, die deel gaat uitmaken van de diverse activiteiten,
gedurende de diverse leerjaren. Hiermee krijgen docenten naast actuele
`Bazar-informatie' de mogelijkheid met
elkaar praktijkervaringen en nieuwe
ideeën uit te wisselen.
De bedoeling is dat in het schooljaar
2000-2001

Lezen en film

`Take two'. Leerlingen lezen boekfragmenten en verfilmen zelf een
fragment.
Poëzie

• `Hoeveel weegt blauw'. Combinatieproject, waarbij beeldende kunst als
inspiratie dient voor het schrijven
van gedichten.
• `Mijn fluwelen kamer'. Leerlingen
leren zelf gedichten schrijven op een
leuke en goed gestructureerde
manier.

scholen voor vmbo de

gelegenheid krijgen te experimenteren
met Bazar. Deze experimenteerfase zal
bijdragen aan het verder verbeteren
van het huidige materiaal. Vanaf het
schooljaar 2001-2002 zal het definitieve eindproduct gerealiseerd en
beschikbaar zijn./

Muziek e poëzie
Poëzie

• `Doe maar, dicht maar'. Leerlingen

`Een muzikale toer'. Teksten op
muziek, muziek op teksten. Samen
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Literatuuronderwijs in het vmbo
Op 17 maart jl. organiseerde de SPL een literaire salon met

een tweeledig doel. Ten eerste wilde de SPL met betrokkenen
uit het vmbo van gedachten wisselen over literatuuronderwijs aldaar. Is literatuuronderwijs een zorgenkind? Het
kind van de rekening? Wat lezen deze leerlingen eigenlik,
lezen ze überhaupt? Wat vraagt `goed' (!) literatuuronderwys van de docenten die het vorm moeten geven? De eindtermen zin er. Het woord `leesplezier' komt daarin echter
niet voor: plezier is immers niet toetsbaar. Wat moeten we
dan nog met leesplezier?
Joke Hoogendoorn

Naast het bespreken van bovenstaande
vragen diende deze bijeenkomst nog
een tweede doel. De SPL en de redactie
van Tsjip wilden graag horen op welke
wijze zij ondersteunend kunnen zijn.
Alleen dan kunnen ze hun beleid
inhoud geven en meer dan nu het
geval is richten op het vmbo.
Veelkleurig gezelschap

Een veelkleurig gezelschap was present
in het wat plechtige academiegebouw
in Utrecht. SPL-bestuursleden, redactieleden van Tsjip en natuurlijk de
hoofdpersonen van vandaag: docenten
die werkzaam zijn op het vmbo en
andere betrokkenen.
Er werden vier presentaties verzorgd
over literatuuronderwij s in het vmbo,
met elk een eigen kleur en richting.
Ze gaven een goed beeld van de stand
van zaken op diverse vmbo-scholen op
het gebied van literatuuronderwijs, ze
presenteerden leeservaringen van leerlingen en leesbevorderingsmogelijkheden. Aan visie en wensenlijstjes
bepaald geen gebrek.
Van de discussies die na de presenta-

ties werden geëntameerd naar aanleiding van stellingen, wordt hieronder
kort verslag gedaan. Aan het slot volgen de adviezen aan de SPL en Tsjip.
Veel discussies riepen oude en ook
nieuwe vragen op, en zo hoort het ook.
Discussie i

Hannie Humme reageerde op de presentatie van Dorus Luyckx. Ze deed dat
met de stelling: `Docenten in het vmbo
gaan er te gemakkelijk van uit dat hun
leerlingen alleen Baantjer en Carry
Slee zullen lezen. Met andere woorden:
de leerling leest wat er (door de docent)
van hen verwacht wordt.'
In de discussie wordt naar voren
gebracht dat de invloed van de docent
op wat leerlingen lezen hoe dan ook
groot is. Veel leerlingen pakken uit
zichzelf niet snel een boek uit de kast,
ook geen Baantjer. Onder deze stelling
gaat een vraag schuil: `In hoeverre mag
(en kan) een docent leerlingen adviseren en aansturen?'
Factoren om rekening mee te houden
zijn:
• leerlingen die net de overstap

gemaakt hebben van het basisonder
wijs naar het vmbo hebben veelal
nog leesplezier in hun rugzakje. De
kunst is dit leesplezier vast te houden;
• docenten zijn niet altijd voldoende
toegerust om literatuuronderwijs, op
welke wijze dan ook, vorm te geven.
Veel docenten die het vak Nederlands geven, hebben zelf een andere
onderwijsachtergrond en te weinig
specifieke kennis. Bovendien ontbreekt tijd om `erin te duiken';
• het beginniveau van leerlingen is
divers, ook op het gebied van leeservaring. Het is daardoor vrijwel
onmogelijk algemeen geldende uitspraken te doen.
Gepleit wordt voor een brede benadering van fictieonderwij s, waarbij toenadering wordt gezocht met het vak CKV.
Het plezier dat een leerling beleeft aan
een theaterbezoek, een concert of een
televisieprogramma kan net het duwtje
in de rug zijn weer eens een boek uit
de kast te trekken. Het leesplezier
moet immers aan de basis worden verankerd en daarvoor moet meer gebruik
worden gemaakt van toegankelijke
media. Ook zou er ruimte moeten zijn
voor het behandelen van non-fictie.
Het behoeft geen betoog dat deze
uitspraken, in het licht van de eindtermen, nieuwe discussies opriepen en
dat gebeurde dan ook.
Misschien iets om nog eens op terug te
komen tijdens een volgende bijeenkomst.
-
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Discussie 2
Anke Lavrijsen reageerde op de
inbreng van Will van Riel. Haar stelling luidde: 'Fictieonderwijs in het
vmbo kampt met een aantal specifieke
problemen ten opzichte van het
havo vwo. Het vmbo besteedt doorgaans relatief weinig aandacht aan fictie.
Fictie wordt als vakonderdeel vaak als
eerste geschrapt ten gunste van, bijvoorbeeld, het schrijfonderwijs.
Natuurlijk verdwijnt fictie niet van de
agenda, daar zorgen de eindtermen wel
voor. Maar docenten laten leerlingen te
veel zelf uitzoeken. Wat is er aan de
hand?
De volgende problemen werden geconstateerd:
• docenten weten niet goed wat zij met
fictie aan moeten (zij zijn vaak niet

voldoende geschoold op dit vakgebied);
• het ontbreekt hun aan tijd om zich
in het onderwerp te verdiepen;
• er valt niet direct eer te behalen aan
fictieonderwijs doordat het niet
wordt geëxamineerd. Andere
vakonderdelen als schrijven en woordenschatuitbreiding hebben daardoor hogere prioriteit;
te weinig methoden en lessuggesties
zijn concreet gericht op het vrnbo;
• docenten en materiaalontwikkelaars/-ondersteuners vinden elkaar
niet.
Pasklare oplossingen waren er uiteraard niet. Wel is een aantal suggesties
gedaan om bovengenoemde problemen aan te pakken. Om de docent bij
te staan werd het werken met een
adviesboekenlijst aanbevolen. Deze
lijst zou dan voortdurend geactualiseerd moeten worden om de docent
zicht te geven op nieuwe uitgaven.
Daarnaast werd het belang aangegeven
van het werken met een `leeslat', die
leerlingen helpt in het selecteren van
boeken. Een goede suggestie is dat op
26
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lerarenopleidingen meer aandacht zou
moeten zijn voor het vmbo. Het belangrijkste probleem dat werd geconstateerd was misschien wel dat (les)materiaal de vmbo-docent blijkbaar
niet bereikt. Of is het andersom?
Dit punt kwam later in de discussies
(en in dit verslag) nog terug.
Discussie 3
Egge Dubbelman stelde, mede naar
aanleiding van de presentatie van
Ineke Guldemond: `De komst van de
gratis kranten Metro en Spits levert verrassende taferelen op! Op de tramhalte
staan kinderen met kranten onder de
arm als ware Parijzenaars en Londenaars. Leerlingen die mij aan het begin
van de les aanschieten met opgewonden stemmen: of ik al weet dat...
Wat hebben Metro en Spits wat wij niet
hebben?'
Het lijkt erop dat het succes van deze
kranten te danken is aan de beschikbaarheid ervan, in combinatie met het
moment van deze beschikbaarheid:
leerlingen hebben even niets te doen
en slaan dan deze kranten open. Dit is
een interessant gegeven: zouden boeken op school ook niet makkelijker
voor het grijpen moeten liggen? Het is
de moeite waard eens kritisch te kijken
naar de toegankelijkheid van boeken
op het vmbo en de organisatie van de
bibliotheek /mediatheek.
Een tweede stelling luidde: `Vandaag
de dag biedt de televisie alle mogelijkheid tot identificatie. Wat is er levensechter dan een soap? Welk leesboek
kan wedijveren met de huidige highschool-series? Zeker als je kijkt naar de
identificatiemogelijkheden!'
Aan de basis van leesplezier ligt empathie en identificatie met de personages.
Het gebruiken van televisie/video in de
klas kan een brug slaan naar literatuur,
maar het is wellicht zinvoller deze een
aparte plek te geven. Zowel het boek
als de video kunnen, elk met hun eigen

mogelijkheden, in de klas worden
gehaald en als middel worden ingezet.
Het een kan het ander echter niet vervangen.
Discussie 4
Na de bijdrage van loop Vinck formuleerde Richard Edema de vraag: `Hoe
kan het project Bazar een plaats veroveren in het vmbo?'
De discussie concentreerde zich op de
bruikbaarheid en haalbaarheid van het
project Bazar in het vmbo. Bazar is niet
geïmplementeerd in een methode,
maar staat er los van. Uit ervaring van
docenten blijkt dat dit gegeven al bij
voorbaat drempels opwerpt: het vraagt
immers om een (nieuwe) investering
in geld en tijd én om een inhoudelijke
discussie over (de plaats van) leesbevordering.
Leden van de projectgroep Bazar merkten op dat scholing van docenten noodzakelijk is: invoering van het project
vraagt om de nodige inspanning. Dit
punt maakte een nieuwe discussie los.
Zou Bazar eigenlijk niet onderdeel
moeten worden van een (totaal) methode om de toegankelijkheid te garanderen? Of moet juist het idee van totaalmethoden worden losgelaten om meer
lucht te geven aan initiatieven als
Bazar? Programma's die helemaal zijn
dichtgetimmerd lijken allerlei nieuwe
suggesties in de kiem te smoren en dat
kan toch ook niet de bedoeling zijn...
Kortom: docenten hebben behoefte aan
materiaal dat direct te gebruiken is in
de les. Aan de andere kant: materiaal
dat hapklaar in te zetten is in allerlei
onderwijssituaties bestaat niet.
Scholing om kennis te maken met
nieuw materiaal en de om (on)mogelijkheden te onderzoeken is wenselijk.
Ook zouden vakgroepen en docenten
meer met elkaar in gesprek moeten
gaan om van elkaars ervaringen te
leren.

Discussie 5
Herman Verschuren en Joop Dirksen
gingen in op wat de SPL beleidsmatig
zou kunnen doen ter bevordering van
literatuur- en cultuuronderwijs op het
vmbo. Ook werd gediscussieerd over
de vraag welke bijdragen in Tsjip
zinnig zijn en wie bijdragen zouden
kunnen leveren.
Al eerder deze dag kwam aan de orde
dat (les)materiaal en vakbladen de
docent in veel gevallen niet bereiken.
Dit blijkt in de discussies een van de
grootste knelpunten te zijn. Een van de
redenen hiervoor is misschien dat het
aanbod zo groot is dat het moeilijk is
de ontwikkelingen op dit gebied bij te
houden. Daarbij komt dat er in veel
gevallen sprake is van `selectie aan de
poort': het materiaal komt gewoonweg
niet bij de docent terecht.
Wat leesbaarheid en bruikbaarheid van
de artikelen in Tsjip betreft worden de
volgende suggesties gedaan:
• de artikelen in Tsjip kunnen korter:
de bereidheid lange stukken tekst te
lezen neemt af;
• docenten moeten belangwekkende
artikelen kunnen kopiëren voor hun
collega's;

effectieve samenwerking tot stand te
brengen; docenten moeten met hun
verhalen en ervaringen komen en zelf
een actieve bijdrage leveren.
Onder leiding van de SPL kan in kaart
worden gebracht welke netwerken
binnen het vmbo bestaan. De SPL kan
vanuit bestaande netwerken opereren.
Er wordt een werkgroep ingesteld die
zich gaat bezighouden met het opspeuren van netwerken (landelijk en regionaal) en die de genoemde ideeën
omzet in concrete adviezen voor de
SPL.

Aan het einde van de dag waren we
moe, maar voldaan.../

• er moet structureel meer aandacht

zijn voor de onderwijssituatie in het
vmbo;
• er is nu relatief veel aandacht voor
het onderwijs in de Tweede Fase;
• orr de herkenbaarheid te vergroten
zog Tsjip niet alleen moeten schrijven over het vmbo, maar ook docenten zelf aan het woord moeten laten.
Het is belangrijk voor de SPL en de
redactie van Tsjip om na te denken
over de manier waarop zij willen communiceren met docenten in het vmbo.
Zij hebben zich tot nu toe — in hun
beleid en de uitwerking daarvan — nog
niet ten opzichte van het vmbo geprofileerd. Als Tsjip en de vmbo-docent iets
met elkaar willen, is trouwens van
beide kanten de bereidheid nodig een

TSJIP/LETTEREN

10.2

27

28

TSJIP/LETTEREN

10.2

`Het grote verschil is de manier van schrijven'

Een onderzoekje naar leesvoorkeuren van leerlingen
Wat vinden leerlip^gen leuk om te lezen en waarom? Een
moeilijk te beantwoorden vraag. Voor mijn afstudeerscriptie' heb ik een literatuurstudie gedaan en lesmateriaal ontwikkeld, maar daarnaast heb ik ook een onderzoekje
gedaan naar de voorkeuren die leerlingen hebben met
betrekking tot fictie. De titel van de scriptie luidt Evert
Hartman als promotiemateriaal voor het lezen van fictie. Ineke Guldenrond was min begeleidster. In twee klassen
van het Pauluslyceum te Tilburg heb ik leerlingenftagmenten uit boeken van Evert Hartman en Imme Dros met
elkaar laten vergelijken met als doel een antwoord te krijgen
op min probleemstelling: Is het zinvol om het werk van
Evert Hartman, die nooit een Griel kreeg, te gebruiken als
promotiemateriaal voor het lezen van fictie?

Anke Lavrijsen

kruisen. Boven de hokjes staan de
nummers i tot en met 5.
1 2

3 4 5

Het verhaal is

helemaal niet

erg origineel

origineel

Als je bijvoorbeeld vindt dat het verhaal
inderdaad erg origineel is, dan kruis je
hokje i aan.'

halen een Zilveren Griffel kreeg, waren

Na het fragment van Imme Dros werd
vermeld dat het boek, waaruit dit fragment afkomstig was, een Zilveren
Griffel gekregen had. De leerlingen
moesten aangeven in hoeverre ze het
hiermee eens waren. De leerlingen

Onderzoek

fragmenten uit deze twee boeken per-

konden kiezen uit vier mogelijkheden:

Ik heb een fragment uit De vloek van
Polyfemos van Evert Hartman en een
fragment uit Odysseus, een man van
verhalen3 van Imme Dros naast elkaar
gelegd. Het betreft hier twee fragmenten over Telemachos, 4 de zoon van
Odysseus en Penelope. Deze twee fragmenten hebben bijna dezelfde inhoud
— het verhaal van Odysseus ligt immers
al eeuwen vast — maar de verteltrant is
wel degelijk anders. Omdat deze fragmenten bijna dezelfde inhoud hebben,
zijn ze zeer geschikt om met elkaar te
vergelijken. Aangezien Evert Hartman
voor De vloek van Polyfemos bekroond
werd door de Nederlandse Kinderjury,
maar geen Griffel kreeg, en Imme
Dros voor Odysseus, een man van ver-

fect om mijn probleemstelling te toetsen. Mijn onderzoek vond plaats op
het Pauluslyceum te Tilburg bij een
3 mavo-klas en een 2 gymnasium-klas
van Mieke Raeymaekers, docente
Nederlands. De leerlingen hebben in
twee lesuren (op twee opeenvolgende
dagen) beide fragmenten gelezen en
hun mening gegeven door aan te geven
in welke mate ze het eens of oneens
waren met een bepaalde uitspraak.
Dat ging met behulp van een vijf
puntsschaal (zie bijlage). De leerlingen
kregen daar de volgende instructie bij:

• ja, heel erg;
• ja, een beetje;
• nee, eigenlijk niet;
• nee, helemaal niet.

2

`Op de volgende pagina vind je een
formulier met vragen. Je beantwoordt
deze vragen door een hokje aan te

Na het fragment van Evert Hartman
werd vermeld dat het boek, waaruit dit
fragment afkomstig was, de prijs van
de Nederlandse Kinderjury gekregen
had. Ook hier moesten de leerlingen
aangeven in hoeverre ze het daarmee
eens waren. De leerlingen moesten
hun antwoord toelichten. Het eerste
lesuur hebben de leerlingen het fragment van Imme Dros gelezen, het
tweede lesuur dat van Evert Hartman.
Aangezien de inhoud van beide fragmenten hetzelfde is, is de verhaallijn al
bekend bij de leerlingen. Dit kan na-
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delig zijn voor de beoordeling van het
fragment van Evert Hartman; als je de
inhoud van een bepaalde tekst al kent,
is die tekst vaak niet interessant meer.
Het werk van Evert Hartman was uitgangspunt voor mijn scriptie. Aangezien ik Evert Hartman niet wilde
bevoordelen, heb ik zijn fragment na
het fragment van Imme Dros geplaatst.
Nadat de leerlingen beide fragmenten
gelezen hadden, moesten ze aangeven
welk fragment ze het leukste vonden
en waarom.
De vraag is natuurlijk of leerlingen
Evert Hartman ook geschikt vinden als
promotiemateriaal voor het lezen van
fictie. Ik had verwacht dat de leerlingen
in de 3 mavo-klas De vloek van Pol yfemos leuker zouden vinden dan Odysseus, een man van verhalen. In de 2
gymnasium-klas had ik verwacht dat
het precies andersom zou zijn.
Conclusie (gymnasium)
De 2 gymnasium-klas bestaat uit twin-

tig leerlingen. De leerlingen vinden het
fragment van Evert Hartman makkelijker te lezen en te begrijpen, en ze vinden zijn taalgebruik mooier. Daarnaast
vinden ze het spannender, interessanter en aangrijpender, het bevat meer
onbekende feiten: de leerlingen vinden
het fragment van Evert Hartman beter
dan het fragment van Imme Dros.
Leerlingen zeggen er het volgende
over:
• `Het boek van Evert Hartman was
het leukste, het was beter te lezen,
aangrijpender geschreven dan het
boek van Imme Dros.'
• ` De vloek van Polyfemos vind ik het
leukste, want ik begrijp het verhaal
zo veel beter en ik vind het mooier
verteld dan in het verhaal van Imme
Dros. Het viel me op dat in het verhaal van Imme Dros alles een beetje
door elkaar stond en dat was niet in
het verhaal van Evert Hartman.'
• `Het tweede (De vloek van Polyfemos)
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vond ik het leukst. Dat is vlotter
geschreven. Het is tenminste geen
opsomming en ik was bij dit fragment benieuwd hoe het verder zou
gaan. Bij het eerste (Odysseus, een
man van verhalen) was ik blij dat ik
het fragment af had.'
De mening van de leerlingen komt
heel duidelijk naar voren bij de laatste
uitspraak: `Het verhaal is zeer goed.'
Geen enkele leerling vindt het fragment van Imme Dros zeer goed en vijf
leerlingen vinden het fragment van
Imme Dros zeer slecht. Vijf leerlingen
vinden het fragment van Evert Hartman zeer goed en één leerling vindt
het fragment van Evert Hartman zeer
slecht.
De leerlingen moeten aangeven of ze
het terecht vinden dat Imme Dros een
Zilveren Griffel gekregen heeft voor
Odysseus, een man van verhalen. Vier

leerlingen vinden het heel erg terecht
en tien leerlingen vinden het een beetje terecht dat zij daarvoor een Zilveren
Griffel gekregen heeft. Toch zijn er vijf
leerlingen die het daar niet mee eens
zijn; één leerling is het daar zelfs helemaal niet mee eens.
De leerlingen moeten aangeven of ze
het terecht vinden dat Evert Hartman
de prijs van de Nederlandse Kinderjury
gekregen heeft voor De vloek van Pol yfe
mos. Tien leerlingen vinden dat heel
erg terecht en acht leerlingen vinden
dat een beetje terecht. Eén leerling is
het daar eigenlijk niet mee eens en één
leerling is het daar helemaal niet mee
eens.
Als de leerlingen deel uitgemaakt hadden van de Griffeljury, dan hadden ze
niet unaniem voor Odysseus, een man
van verhalen gekozen. Als leden van de
Kinderjury zijn ze een stuk positiever
over De vloek van Polyfemos.
Uit de laatste vraag van mijn onderzoek (`Welk fragment vond je het leukste?') blijkt duidelijk dat de leerlingen
uit 2 gymnasium De vloek van Polyfe-

mos van Evert Hartman leuker vinden
dan Odysseus, een man van verhalen van
Imme Dros. Maar liefst zeventien van
de twintig leerlingen geven aan dat zij
het fragment van Evert Hartman het
leukste vinden. De meeste leerlingen
geven aan dat dat met het taalgebruik
of de manier van schrijven te maken
heeft:
• ' De vloek van Polyfemos vond ik
leuker. Het was makkelijker te lezen
en te begrijpen, niet van die moeilijke taal. Het is meer voor kinderen
van mijn leeftijd en dat van Imme
Dros niet, dat maakte het saai.'
• `Ik vind het tweede fragment (De
vloek van PoIyfemos) het leukst omdat
het levendiger en gedetailleerder is.'
Er waren drie leerlingen die het fragment van Imme Dros het leukste vonden: `Ik vond Imme Dros leuker,
omdat zij het meer over de goden
heeft. Het viel me gelijk op dat Imme
Dros meer een ik-verhaal schrijft.'
Conclusie (mavo)
De 3 mavo-klas bestaat uit tweeëntwintig leerlingen. De eerste dag, toen de
leerlingen het fragment van Imme
Dros moesten lezen, waren ze allemaal
aanwezig. De tweede dag, toen ze het
fragment van Evert Hartman moesten
lezen en aan moesten geven welk fragment ze het leukste vonden, waren er
eenentwintig leerlingen aanwezig. Ik
denk niet dat dit de uitkomst van het
onderzoek beinvloed heeft.
Bij alle uitspraken waren de leerlingen
positiever over het fragment van Evert
Hartman dan over dat van Imme Dros.
Zeven leerlingen vinden het een beetje
terecht dat Imme Dros voor Odysseus,
een man van verhalen een Zilveren Griffel gekregen heeft. Twaalf leerlingen
waren het daar eigenlijk niet mee eens
en drie leerlingen waren het daar helemaal niet mee eens. Vijf leerlingen
vinden het heel erg terecht en tien leerlingen vinden het een beetje terecht dat

Evert Hartman de prijs van de Nederlandse Kinderjury gekregen heeft voor
De v'oek van Polyfemos. Zes leerlingen
vindn het eigenlijk niet terecht en
geer enkele leerling vindt het helemaal
niet terecht.
De utslag bij de laatste vraag ('Welk
fraginent vond je het leukste?') spreekt
voor zich: alle eenentwintig leerlingen
geven aan dat ze het fragment van
Evert Hartman leuker vinden dan datvan Imme Dros. Veel leerlingen
gebruiken bij het beargumenteren van
hun mening termen als `moeilijk' en
`niet spannend' voor Odysseus, een man
van verhalen, en `makkelijk' en `spannend' voor De vloek van Polyfemos:
• `Ik vond De vloek van Polyfemos van
Evert Hartman het beste, want het is
makkelijk begrijpbaar en ik leef
meer mee.'
• `Het tweede fragment (De vloek van
Polyfemos) had een betere opbouw
dan het eerste (Odysseus, een man
van verhalen) .'
• `In het eerste fragment (Odysseus, een
man van verhalen) wordt het taalgebruik moeilijker gemaakt, dus zo
is het vervelender om te lezen.'
Overigens wil dat niet zeggen dat alle
leerlingen in 3 mavo verhalen die
gebaseerd zijn op de Griekse mythologie leuk vinden: `Dit tweede (De vloek
van Polyfemos) vond ik iets beter. Dit
was niet zo ingewikkeld als die andere
(Odysseus, een man van verhalen). Het
was meer voor jongeren geschreven,
maar toch wel een raar verhaal, net
zoals het eerste.'
Alge ene conclusie

Het verbaasde me enigszins dat ook in
2 gyrinasium zoveel leerlingen de
voorkeur geven aan het fragment uit
De vloek van Polyfomos. In 3 mavo had
ik deze uitkomst wel verwacht, hoewel
het natuurlijk altijd verrassend is als
leerlingen unaniem voor een fragment
kiezen. Volgens mij bewijst dit dat het

inderdaad zinvol is om de boeken van
Evert Hartman te gebruiken als promotiemateriaal voor het lezen van fictie,
ook al kreeg hij nooit een Griffel.
Imme Dros is een overgangsfiguur tussen jeugdliteratuur en literatuur voor
volwassenen. Veel kinderen zijn nog
niet aan het lezen van haar boeken toe.
Een leerling uit de 2 gymnasium-klas
schreef: `Ik vind het tweede fragment
van Evert Hartman mooier, of in ieder
geval leuker om te lezen want het is
makkelijker te begrijpen en meer
gericht op onder meer mijn leeftijd.
In fragment i ( Odysseus, een man van
verhalen) staan meer "moeilijke" woorden en/of zinnen. Het tweede fragment (De vloek van Polyfemos) is makkelijker te lezen. Het grote verschil is dus
eigenlijk de manier van schrijven.' De
meeste kinderen zijn wel toe aan het
lezen van boeken van Evert Hartman.
Als je te vroeg begint met het lezen of
laten lezen van boeken van Imme
Dros, dan bevorder je het leesplezier
niet. Met het lezen of laten lezen van
boeken van Evert Hartman bevorder je
het leesplezier wel. Dat blijkt duidelijk
uit mijn onderzoek: alle eenentwintig 3
mavo-leerlingen vonden het fragment
van Evert Hartman leuker dan het fragment van Imme Dros. Zij zijn nog niet
toe aan de boeken van Imme Dros.
Van de twintig 2 gymnasium-leerlingen vonden zeventien het fragment
van Evert Hartman leuker dan het fragment van Imme Dros. In deze klas verkozen drie leerlingen het fragment van
Imme Dros boven dat van Evert Hartman. Deze leerlingen zijn toe aan het
lezen van het werk van Imme Dros.
Boeken van Imme Dros zijn zeker niet
slecht, maar je moet ze pas aanbieden
als de leerlingen er aan toe zijn. Sommige leerlingen, zoals de drie leerlingen uit 2 gymnasium, zijn daar wat
eerder aan toe dan anderen. Sommige
leerlingen zullen nooit aan het lezen
van haar werk toekomen.

Deze conclusie wordt nog eens onderstreept door de volgende twee uitspraken van leerlingen, die boekdelen
spreken:
• `Ik heb het verhaal ook gelezen van
Evert Hartman en gezien van Frank
Groothof5 en die vond ik echt veeeeel
beter want Imme Dros beschrijft de
sfeer enzo allemaal zo dat het saai
wordt, bij boeken kun je dat meestal
zelf bedenken.' (Leerling uit 2 gymnasium na het lezen van het fragment van Imme Dros.)
• `Het fragment van Evert Hartman
was het "leukst". Het andere was
hartstikke saai en je snapt er niks
van. Je moet echt goed nadenken
waar het verhaal over gaat. Het fragment van Evert Hartman laat het
"beeld" van toen ook veel beter zien.'
(Leerling uit 3 mavo bij het vergelijken van de fragmenten van Imme
Dros en Evert Hartman.)/

Noten
T.

A. Lavrijsen, Evert Hartman als promotiemateriaal voor het lezen van fictie. Afstudeerscriptie geschreven in het kader van
de lerarenopleiding Nederlands 2e graad
voltijd aan de Hogeschool Katholieke
Leergangen te Tilburg, 1996.

2. Evert Hartman, De vloek van Polyfemos,
Rotterdam 1994.
3. Imme Dros, Odysseus, een man van verhalen, Amsterdam 1994.
4. Het fragment uit De vloek van Polyfemos
staat op pp. io9-I15, dat uit Odysseus, een
man van verhalen op pp. 42-47.
5. Familievoorstelling De thuiskomst van
Odysseus door Frank Groothof e.a., 1993.
Bewerking van de opera van Monteverdi.
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I.

Het verhaal is erg makkelijk

erg moeilijk te lezen

2.

Het taalgebruik is heel mooi

heel lelijk

3.

Het verhaal heeft een zeer goede opbouw

zeer slechte opbouw

4.

Het tempo in het verhaal ligt erg hoog

erg laag

5.

Het verhaal is eenvoudig te begrijpen

helemaal niet eenvoudig te begrijpen

6.

Het verhaal is heel boeiend/spannend

heel saai

7.

Het verhaal is heel oppervlakkig

helemaal niet oppervlakkig

8.

Het verhaal is zeer geloofwaardig

helemaal niet geloofwaardig

9.

In het verhaal staan veel feiten die voor mij onbekend waren

geen onbekende feiten voor mij

Io.

Het verhaal is heel interessant

totaal niet interessant

II.

Het verhaal is erg origineel

helemaal niet origineel

12. Met de personen in het verhaal leef ik gemakkelijk mee

leef ik heel moeilijk mee

13. Het verhaal is heel aangrijpend

totaal niet aangrijpend

14. Het verhaal spoort mij erg aan tot nadenken/fantaseren

spoort mij helemaal niet aan

15. Het verhaal is zeer goed

zeer slecht
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'Haal een schrijver in de klas, ook in het vmbo!'
Een interview met Wim Daniëls
Via de Stichting Schrijvers School Samenleving1 (SSS)
kunt u een schrijver in de klas halen. De SSS bemiddelt tussen organisaties, zoals scholen, en ongeveer iso auteurs van
kinder- en jeugdboeken. Wim Daniëls is een van hen. In de
Schrijversljst2 staan onder het kopje `Wim Daniëls, Eindhoven (Aarle-Rixtel) 19S4' onder andere de volgende gegevens: `Lezingen en projecten leeftijdsgroep 13 tot 17 jaar.
Wim Daniëls is schrijver en taalkundige. Bibliografie: de
jeugdboeken Dingen van Daan, Daan verliest en verliefd,
De bushaltejongen, Puubs Z000 en het kinderboek
Kwinkie en Lex.' In deze opsomming ontbreekt de verhalenbundel Toffe knokkels en windwakken en het boek
Ruben. Via e-mail heb ik hem een aantal vragen voorgelegd
die betrekking hebben op zijn ervaringen als `schrijver in de
klas', in het bijzonder de vmbo-klas.

Hoe komt het dat je juist voor die
leerjaren gevraagd wordt? Is dat voor
jou van belang?

Ik kom vooral in de klassen 2 en 3, iets
minder vaak in vierde klassen, maar in
toenemende mate ook in brugklassen.
Op basisscholen verschijn ik ook wel
eens, maar dan gaat het nadrukkelijk
niet om mijn jeugdromans of -verhalen, maar bijvoorbeeld om mijn Juniorspellingwijzer of om een workshop
Schrijven. De jeugdromans en -verhalen die ik schrijf, zijn allemaal tamelijk
vrijmoedig. Daar hoort wel een bepaalde leeftijd bij, vind ik. Die zit tussen de
13 en de 18.
Hoe reageren vmbo-leerlingen op een
schrijver in de klas?

Will van Riel

Kom !jij als schrijver vaak in vmboklassen (ivbo, vbo, mavo)?

Ik kom als schrijver gemiddeld eens in
de twee weken op een school of in een
bibliotheek, waar dan schoolklassen
naartoe komen. Meestal gaat het om
een bezoek aan drie klassen, maar in
de bibliotheek van Den Helder bijvoorbeeld, waar ik al vijf of zes jaar op rij
kom, heb ik acht klassen. Dat is wel
veel, maar het gaat steeds om een half
uur per groep en de bibliotheekmedewerkers daar verzorgen me altijd erg
goed. In Den Helder heb ik ook bijna
altijd ivbo- en vbo-klassen. Ook elders
in het land sta ik opvallend vaak voor

een vbo-groep en daarnaast veel voor
mavo- en havo-groepen.
Heb je de indruk dat vmbo-docenten
makkelijker of juist minder makkelijk
geneigd zijn een schrijver in de klas te
halen?

Ik heb de indruk dat vmbo-docenten de
laatste jaren gemakkelijker dan voorheen een schrijver uitnodigen. Ik zou
ook niet weten waarom schrijvers minder thuis zouden horen in een vmboklas dan bijvoorbeeld in een havo/vwoklas.
In welke klassen, leerjaren kom je?

Een groot verschil tussen vmbo-klassen
en bijvoorbeeld havo/vwo-klassen is
het stellen van vragen. Vmbo-leerlingen zijn daar heel gemakkelijk in. Daar
zitten dan ook veel vragen bij die niets
met het schrijverschap of met mijn
boeken te maken hebben (bijvoorbeeld:
`In welke auto rijdt u?' of `Voor welke
voetbalclub bent u?'), maar dat maakt
niet uit. Je moet er als schrijver ook
een beetje een voorstelling van kunnen
maken en zulke vragen kun je daar
heel goed bij gebruiken. Ik zit er ook
nooit als een schrijver die zoveel
belangwekkends geschreven zou hebben en die daarover kost wat kost z'n ei
kwijt wil. Ben je gek. Ik doe mijn uiterste best om de leerlingen een leuk uur-
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tje te bezorgen. Mijn boeken lenen
zich daar goed voor. Als leerlingen
daarna eens een boek van mij lenen of
kopen, is dat mooi meegenomen. Maar
het gaat in eerste instantie om dat ene
lesuur.

Heb je er een beeld van of je bezoek in
een bepaald lesplan past? Zo ja, wat is
dan vaak aan jouw bezoek voorafgegaan?
De voorbereiding op de scholen is heel
wisselend. Sommige klassen die ik
bezoek, hebben zich heel erg gedegen
voorbereid. Leerlingen hebben dan bi]voorbeeld minimaal twee boeken van
me gelezen of ze hebben een omslag
ontworpen voor een van mijn boeken.
Steeds meer scholen laten via de pro~
vinciale bibliotheken ook een kist
boeken op hun school bezorgen waarin
dan alleen maar boeken van mij zitten.
Daardoor kunnen leerlingen ook eeht
allemaal iets van me gelezen hebben.
Maar ik kom ook op scholen waar de
leerlingen bij binnenkomst in bet
lokaal pas in de gaten krijgen dat ze
een afwijkend uurtje hebben. Die zijn
dus helemaal niet voorbereid. De scholen die het echt voorbereiden, hebben
het schrijversbezoek geruime tijd van
te voren ingepland, bijvoorbeeld om
iets extra's te doen in de Boekenweek
of in het kader van bepaalde thema's
bij Nederlands.

.'5

Wat zou jij zelf als schrijver g..,
voorbereiding op het bezoek zienf
Ik vind het een beetje raar als een klas
helemaal niet voorbereid is, maar een
slechte voorbereiding hoeft een
geslaagd optreden niet in de weg te
staan. Ie kunt van docenten ook niet
vragen dat ze je bezoek werkelijk heel
uitvoerig voorbereiden. Ik ben tevreden
met een korte voorbereiding van bijvoorbeeld een halve les, waarin de
docent iets vertelt over het verschijnsel
dat er schrijvers zijn, van wie sornmi-
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gen ook af en toe scholen bezoeken en
dat volgende week Wim Daniels komt
die die en die boeken heeft geschreven.
En misschien zou de docent nog wat
kunnen voorlezen. Dat vind ik voldoende. Ik heb ook ooit meegemaakt dat
een klas zo goed voorbereid was dat de
leerlingen werkelijk alles van me hadden gelezen. Dat is ook een handicap,
want alles wat je dan voorleest, kennen
ze a1.

Hoe verloopt zo'n lesbezoek? Wat doe
je? Welke vragen stellen leerlingen?
Ik probeer nog voordat de eigenlijke
bijeenkomst begint altijd even met
leerlingen te praten om te poIsen wat
er aan voorbereiding gedaan is. Daar
speel ik dan op in. Verder heb ik ook
weI vaste onderdelen. Ik geef een kort
overzicht van de boeken die ik heb
geschreven en lees daarbij ter illustratie enkele passages voor. Van sommige
passages weet ik hoe leerlingen erop
reageren. Veelleerlingen zijn bijvoorbeeld verzot op snelle dialogen. Verder
vertel ik hoe een schrijver aan de kost
komt en ook waar je aIs schrijver je stof
vandaan haalt. Natuur~jk kunnen leerlingen oak vragen stellen. Het komt
ook voor dat ik een verhaal voorlees dat
ik nog niet helemaal afheb. Dan vraag
ik leerlingen wat ze ervan vinden en
hoe ze het het liefst zien aflopen. Met
sommige scholen wordt een bezoek
voorbesproken. De schoolheeft dan
bepaalde Viensen en daar houd ik dan
natuurlijk rekening mee. Zo'n wens
kan bijvoorbeeld zijn dat ik ook inga
op verhalen die leerlingen zelf hebben
geschreven naar aanleiding van passages uit mijn boeken.
Welke relatie zie jij tussen zo'n
schrijversbezoek en het fictieonderwijs
in het voortgezet onderwijs?
[e merkt vaak aan de reacties van leerlingen dat ze na je bezoek toch weI het
plan hebben om iets van je te gaan

lezen. Dan bereik je wat ook het fictieonderwijs wil bereiken: dat leerlingen
uit zichzelf gaan lezen. Maar ik ben
niet iemand die vindt dat lezen zo goed
voor iedereen is en dat je er een beter
mens van wordt. Ik heb eens een bibliothecaresse meegemaakt die boeken
nadrukkelijk verdeelde in geschikte
boeken (literatuur) en niet-geschikte
boeken (de rest). Van de zogenaamde
literaire boeken kon je als mens groeien, zo zei ze tegen iedereen Zijzelf zou
daarvan het beste bewijs moeten zijn,
maar ik vond het zwaar tegenvallen wat
de literatuur van haar gemaakt had.
Welk beeld heb Jij van de leescultuur
onder vmbo-leerlingen? Lezen ze jouw
boeken? Wat zege" ze erover? Geldt
dit zowe' voor jonpns als voor
meisjes?
De meeste vmbo-leerlingen zijn geen
lezers, maar doeners; daarom zitten ze
deels ook op het vmbo. AIleen met toegankelijke, vlotte boeken kun je ze aan
het lezen krijgen. Mijn Daan ..boeken
zijn wat dat betreft fen schot in de
roos, maar een ander hoek van mij,
Ruben, dat een veel trager tempo heeft,
wordt door hen mind.er gewaardeerd.
Een verschil tussen de leesbeleving van
jongens en rneisjes zie ik niet zo als
bet om mijn boeken gaat.

Zijn er bepaalde criteria waaraan
bijvoorbeeld 'Ieesboeken' moeten
voldoen willen ze succesvol kunnen
zijn in het vmbo? Moet de hoofdpersoon van dezelfde leeftijd zijn, van
hetzelfde geslacht? Moeten de
leefwerelden overeenkomen wil er van
identificatie sprake kunnen zijn? Ligt
dit voor jongens en meisjes hetzelfde
ofzijn er duidelijke verschillen?
Het belangrijkste criterium is volgens
mij dat er vaart in moet zitten. In vrijwei al mijn jeugdboeken heb ik die
vaart er nadrukkelijk in proberen te
stoppen. Verder vind ik, zeker voor

vmbo-leerlingen, humor een belangrijk
criterium. En de eigen belevingswereld
moet centraal staan.
In heit tijdschrift Jeugdliteratuur in de
basi 'vorming 3 wordt Toffe knokkels en
windvakken uitgewerkt voor 3
vbo/navo en voor 2 en 3 havo. In de
inleidende tekst staat: `Als Daniëls
Dingen voor Daan schrijft, heeft hij
een leerling uit 4 havo voor ogen.' Is
dat jouw publiek?

Toen ik begon met het schrijven van
jeugdboeken had ik echt de leerlingen
van 4 havo voor ogen. Met die leerlingen had ik zelf in de jaren daarvoor
ook veel gewerkt. Het redelijk vrije
taalgebruik in mijn boeken over een
onderwerp als seksualiteit vond ik ook
goed bij die groep leerlingen passen.
Nou ja, en als je uitgaat van 4 havo,
moeten 3 havo-leerlingen en 5 havoleerlingen er ook mee uit de voeten
kunnen. Maar ik merkte al snel dat
mijn boeken ook bij vbo- en mavo-leerlingen tot de verbeelding spraken, terwijl vwo-leerlingen er over het algemeen iets minder van gecharmeerd
zijn, behalve dan weer van mijn roman
Ruben. En de leeftijd van 15, 16, 17 jaar
bleek al heel snel ook 13 en 14 te kunnen zijn. En naar boven toe blijken er
ook veel volwassenen te zijn die met
veel genoegen mijn boeken lezen.
Over enkele dagen moet ik naar Venlo,
naar de scholengemeenschap Venlo &
Omstreken. Daar organiseren ze voor
vmbo ± leerlingen een project in het
kader van leesbevordering. Het gaat
om een geheel nieuwe aanpak. Ze noemen het `Leescafé'. Het `Leescafé' is
bedoeld om leerlingen te motiveren tot
het actief, zelfstandig en met plezier
aanleggen van een leesdossier in de
bovenbouw vmbo. Het is een combinatie van leesbevordering en literatuuronderwijs. Voorafgaand aan de schrijversbezoeken worden boeken van de
auteurs gelezen. Na de bezoeken vindt

de verwerking plaats in het leesdossier.
De leerlingen zijn actief betrokken bij
de voorbereidingen en organisatie van
het `Leescafé'. Zo staat het tenminste
in hun folder. Het werkelijke bezoek
bestaat uit 2 X 2 uur, waarvoor een heel
schema is opgesteld: binnenkomst,
voorstellen schrijver, interview, intermezzo (lied en dans), vragen uit het
publiek, dansact, voordracht leerlingen, vervolg interview. De leerlingen
lijken er daadwerkelijk bij betrokken te
zijn. Ik ben door een leerling uitgenodigd. Die heeft me later nog eens
gebeld om het een en ander door te
nemen.
Misschien moet u het gewoon eens
proberen, zo'n schrijver in de klas./

Noten
i. Stichting Schrijvers School en
Samenleving, Huddestraat 7,
ioi8 HB Amsterdam,
tel. (oao) 623 49 23,
e-mail: st.sss@planet.nl.
2. De Schrijverslijst kunt u bij de SSS
opvragen. In deze lijst vindt u alle
benodigde informatie, inclusief de
schrijversportretten.

3.Jeugdliteratuur in de basisvorming,
jaargang 3 (1998), nr. 4, pp. 7 -10
(NBLC/Biblion Uitgeverij). De bushaltejongen van Wim Daniëls is eveneens met
lessuggesties uitgewerkt in dit tijdschrift
(jaargang

2

[1997], nr. 3, pp. 3 -7) en werd

ook besproken in Vijftig wereldboeken,
Thieme 1998.
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De kleine blonde dood in het fict*ledoss*ier
Film in een vmbo-klas
Tot voor een paar jaar ging fictieonderwijs over boeken en
schrijvers. Toen introduceerden de kerndoelen basisvorming
film als te behandelen fictiegenre. En ook het examenprogramma vmbo noemt fictie. Gaat fictieonderwijs nu minder
over boeken en schrijvers? Ik mag het hopen. Film is voor
alle leerlingen, dus ook voor vmbo-leerlingen, een belangrijk
fictiegenre. Met film komje dichter bij eenfictiewereld waar
leerlingen in tegenstelling tot de boekenwereld wel affiniteit
mee hebben. In dit artikel wil ik toelichten hoe ik in min 4
vmbo-klassen (mavo-niveau) met De kleine blonde dood
werk. Ik heb boek en film ook verwerkt in de module fictie
van de 4-vmbo-delen van de methode Taallijnen waarvan
ik auteur ben.

Inge Piena

Filmdoelen

Zelfs,als er slechts een enkel gordijn
dichtgeschoven is, komen leerlingen
al binnen met de vraag: `Krijgen we
video?' Ze zijn gek op film.
Dat enthousiasme bekoelt wat als je
erbij gaat vertellen en opdrachten gaat
geven. Het wordt je in eerste instantie
niet in dank afgenomen als je de videorecorder stilzet en begint toe te lichten.
Help je je leerlingen om over die drempel heen te stappen en dwing je ze tot
ontdekken en kritisch kijken, dan
draaien de leerlingen bij. `Goh, juf daar
let ik nooit op. Daar heb ik nooit bij
stilgestaan. Ik wist niet dat het zo
werkte.' Ze voelen dat ze wat leren.
Het is goed mogelijk om een film op
band op te nemen en deze in de les te
gebruiken. Aan de hand van die film

kunt u dan allerlei kenmerken van dit
genre behandelen. Een korte televisiefilm is geschikt, omdat zo'n film soms
niet meer dan een half uur duurt.
Bioscoopfilms kosten meer lestijd,
maar hebben ook bijzondere mogelijkheden; denk bijvoorbeeld aan alle films
over de legende rond koning Arthur.
Die lestijd is wel te vinden als u wat
doelen combineert, fictiedoelen met
spreek- en luisterdoelen bijvoorbeeld.
Speelfilms kunnen verschillende
doelen dienen. U kunt film gebruiken
om literaire begrippen als tijd, ruimte,
opbouw en thema te behandelen.
Of om leerlingen inzicht te geven in de
relatie tussen fictie en werkelijkheid, of
om hen te trainen in het geven van een
persoonlijke reactie.
Ook kunt u de beleving van speelfilms

centraal stellen. Zelf vind ik het
belangrijk dat leerlingen zich (leren)
realiseren welk effect een film op hen
heeft, en (leren) inzien hoe filmmakers
zulke effecten proberen te bereiken.
Films kunnen veel invloed hebben op
leerlingen zonder dat zij zich daarvan
bewust zijn.
Een leerling zou kortom best op een
zinvolle manier zijn `lijst bij elkaar
kunnen kijken'.
Werkvormen

Hoe je een film kunt gebruiken en welke lessen je eraan kunt koppelen, is
sterk afhankelijk van de gekozen film.
Wat niet in de film zit, kun je ook niet
behandelen. Ik ben voorzichtig met het
stilzetten van de band, maar ga het niet
uit de weg. Ik streef zelf naar één of
twee lange fragmenten per les, waarbij
een film van 90 minuten in vier lessen
wordt bekeken. Dat betekent dat de
leerlingen de helft van de tijd video kijken en de andere helft bezig zijn met
voorbereidende of verwerkende
opdrachten.
De kleine blonde dood

Ik heb voor het door Jean van de Velde
verfilmde boek van Boudewijn Büch
gekozen. Gezien het taalgebruik en
enkele seksueel getinte scènes zal niet
elke docent zich in deze keuze kunnen
vinden. Let je echter op casting, taalgebruik, beeldtaal en de keuze van de
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muziek, dan concludeer ik dat de film
`gemaakt' is voor jong publiek. Leerlingen vinden het een mooie film. Niet
alleen de film spreekt de leerlingen
aan. Ook het boek is voor leerlingen uit
4 mavo goed leesbaar. Dat biedt de
mogelijkheid om speciale aandacht te
besteden aan de relatie tussen film en
boek. Bovendien biedt de verfilming
aanknopingspunten voor een uitwerking van veel literaire en filmische
begrippen. Ten slotte is de film goed
op video verkrijgbaar.
Opbouw lessenreeks
Voor de lessen over De kleine blonde
dood heb ik de volgende, aan de filmkunde ontleende, opbouw gekozen.
• les i: Het verhaal. Hierin vergelijken
leerlingen de roman met de film.
• les a: De mise-en-scène. Leerlingen
leren te kijken naar de manier waarop het verhaal in beeld wordt
gebracht: acteurs, kleding, ruimte,
belichting e.d.
• les 3: Filmtechniek. Hoe het verbeelde vervolgens op film wordt vastgelegd: camerawerk, montage en welke
invloed die hebben op jou als kijker.
• les 4: Filmmuziek. Welke sfeer kunnen verschillende soorten muziek
oproepen?
Bovendien krijgen de leerlies na het
bekijken van het (indrukwekkende)
einde van deze film ruim de mogelijkheid om te reageren op wat ze men
hebben. Om een indruk te geven van
de invulling van deze lessen zal ik de
eerste twee lessen beschrijven.
Les
De docent bespreekt klassikaal stellingen als:
• `Films zijn voor mensen zonder
fantasie, want je kunt je bij boeken
zelf een voorstelling maken, terwijl
bij films alles al is bedacht.'
• `In een film kunnen gedachten van
38
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personages niet worden beschreven,
in een boek heel goed.'
Leerlingen denken er over na hoe het
is om een film te zien van een boek dat
je al kent. Vervolgens lezen ze een
stukje theorie over overeenkomsten
en verschillen tussen romans en hun
verfilmingen.
Daarna lezen leerlingen een gedeelte
van het begin van De kleine blonde
dood waarin de hoofdpersoon Boudewijn op schoolreisje gaat naar de Duitse grens. Zijn vader drukt de meester
op het hart dat Boudewijn absoluut
niet naar Duitsland mag. Ze bezoeken
een speeltuin en de kinderen stoppen
zich vol. Boudewijn moet overgeven
wanneer ze aan de Nederlandse kant
van de grens wachten op de andere
kinderen die even in Duitsland zijn.
Dan ziet hij eenbijzonder vlindertje
dat hij voor zijn teder probeert te
vangen. Natuurlijk taakt hij op Duits
terrein en de'Rijks dhters mopperen
tegen een zich verontachuldigende
Meester.
Vervolgens bekijken deleerhngen de
eerste vijfminuten van de film waarin
dezelfde scène zit. Leerlingen noteren
de verschillen die hun azijn =opgevallen.
(Zo zijn er twee juffen en geen meester. Valentijn wordt niet ziek en de
Rijkswachters zijn vriendelijk. , De juf
is woedend dat hij het vlindertje heeft
doodgemaakt dat door de andere juf
— later wordt ze de moeder van zijn
kind - l em weer stiekem wordt terugbezorgd.)
Zo'n vergelijking maken ze nogmaals,
wat minder geleid, met behulp van een
andere scène. Ten slotte denken ze
begeleid na over de redenen en oorzaken voor de verschillen tussen roman
en film. Is er iets geschrapt wegens
tijdgebrek, was het beschrevene niet
uit te beelden of wil de regisseur iets
anders zeggen met de film dan de
schrijver met het boek? Aan het einde
van deze les hebben de leerlingen een
-

-

goed beeld van de verschillen tussen
romans en hun verfilmingen, en de
oorzaken hiervan.
Lest
In de tweede les wordt er niet vergdeken, maar geobserveerd en geconcludeerd. Allereerst leest de leerling wat
theorie over de redenen die meespelen
bij de keuze van acteurs, ruimte en
dergelijke. Vervolgens kiezen ze wie of
wat ze tijdens het bekijken van de volgende 25 minuten film vooral willen
observeren: Valentijn, Mieke, Mickey
of de ruimte. Wie bijvoorbeeld Mieke
observeert, zal grote verschillen zien in
kleding en make-up tussen de verschillende scènes. Hieraan is haar stemming goed af te lezen. Ten slotte formuleren de leerlingen in tweetallen
antwoorden op bijbehorende inzichtvragen, zoals over Valentijn: `Noteer
vier karaktereigenschappen en geef
aan waaruit je die hebt afgeleid.'
Leerdoelen
En wat bereik ik hier nu mee?
• De speelfilm als onderwijsdoel: leerlingen hebben inzicht gekregen in
het eigene van een speelfilm ten
opzichte van een roman en krijgen
inzicht in het productieproces van
een film;
• De beleving van speelfilms: leerlingen zijn zich er meer van bewust
geworden op welke manier een
regisseur de gevoelens en gedachten
van zijn kijkers kan manipuleren.
Dat maakt ze weerbaarder. In de
vierde les denken ze ook na over het
realiteitsgehalte van de film (Valentijn zelf trekt letterlijk de stekker bij
Mickey er uit) en vormen ze voor
zichzelf een mening over hoe realistisch een film voor hen moet zijn;
Als medium voor andere doelen: de
begrippen personages, ruimte en tijd
zijn in deze lessen aan bod gekomen. Bovendien is de kans dat ze

alleen de video bekijken als ze het
boek moeten lezen, iets afgenomen.
Fictiedossier

De lessenreeks maakt deel uit van het
fictiedossier (leesdossier). In feite is
zo'n dossier zelf alleen een map. Het
wordt pas wat wanneer leerlingen de
uitwerkingen van de (grotere) verwerkingsopdrachten in deze map doen.
Daarmee geeft het de docent inzicht in
de ervaringen, inzichten en ontwikkelingen van de betreffende leerling in
dat jaar. Daarvoor is het wel een voorwaarde dat de leerling de kans krijgt
iets persoonlijks te maken van zijn
dossier. Dat kan door de aard van de
opdrachten, maar ook door de leerling
steeds de keuze te geven tussen verschillende opdrachten. Het is dus van
belang dat de docent goede opdrachten
aanlevert.
Ik kies voor keuzeopdrachten. Het
voordeel van keuzeopdrachten is dat de
leerling een opdracht kan kiezen die
past bij zijn aanleg en leerstijl. Bovendien is zo de neiging tot overschrijven
naar mijn idee kleiner.
Ik gebruik het volgende model: leerlingen kiezen na een reeks lessen steeds
tussen drie grote, geleide opdrachten

waarin ze het geleerde toepassen: een
A-, B-, en een C-opdracht. In de Hopdracht moeten ze een boek lezen, de
verfilming bekijken en de verschillen
en overeenkomsten tussen die twee
analyseren. In de B-opdracht moeten ze
een boek lezen, de verfilming bekijken
en een beoordeling schrijven over de
kwaliteit van de verfilming. De Copdracht, ten slotte, is een creatieve
opdracht. Hierbij moeten ze een stuk
scenario schrijven voor een fragment
uit een (gelezen) boek dat niet in de
bestaande (en bekeken) verfilming zat.
Ook aan De kleine blonde dood heb ik
dergelijke keuzeopdrachten gekoppeld.
Voor de beoordeling gebruik ik een
checklist van de in de verschillende

opdrachten geformuleerde eisen. Om
te voorkomen dat ik alleen beoordeel
`of alles er in staat, en op de juiste plek'
koppel ik aan het dossier een mondeling waarin ik dieper op de inhoud van
het dossier inga en op de persoonlijke
ervaringen van de leerling. Zowel voor
het dossier als het mondeling geef ik
een cijfer.
De basisberoepsgerichte leerweg

De hierboven beschreven lessen zijn
een uitwerking voor de leerwegen
kaderberoeps, gemengd en theoretisch.
Ook voor de basisberoepsgerichte leerweg heb ik De kleine blonde dood
bewerkt. Daarbij heb ik minder
aandacht aan de theorie besteed.
De vragen en opdrachten zijn concreter, geven meer ondersteuning voor de
uitwerking. Ze sluiten wat meer aan bij
de manier waarop deze leerlingen film
beleven.
En geloof me, deze film is zeker ook
geschikt voor het vierde leerjaar van
het leerwegondersteunend onderwijs
en het praktijkonderwijs. En in essentie kan het leereffect hetzelfde zijn.
Ten slotte
Bederf je zo het kijkplezier van leer-

lingen niet? Er is wat weerstand en je
moet hen, zoals ik al gezegd heb, over
een drempel tillen, maar het `kijkplezier' blijft. Dat geldt voor film in het
algemeen en De kleine blonde dood in
het bijzonder. Mijn leerlingen leven
enorm mee met Antonie Kamerling in
de rol van Valentijn, en Mickey
— gespeeld door Olivier Tuinier — kreeg
nog meer sympathie. Ik heb met stijgende verbazing zitten kijken hoe mijn
anders zo kritische leerlingen zich mee
lieten voeren langs alle emoties die de
regisseur voor hen in petto had.
Voor mij is die ontdekking het bewijs
dat lessen over speelfilms heel belangrijk zijn./
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Hendriks
Hij kon soms een uur achter elkaar voor zich uit zitten kijken. Nee, niet staren, gewoon kijken,
Hendriks. We deelden ziekenhuiszaal z So. Soms las hij wat. Altijd uit zo'n slap boekje. Over harde
jongens met de colt los in de holster, op zoek naar gevaar en de vrouw van hun dromen. Soms sloten
ze die in hun arrnen, altijd op de laatste pagina. Aan tafel begon hij soms te vertellen. Over zijn
leven dat niet minder hard was geweest dan het leven van die helden uit die slappe boekjes. Had
dertig jaar gewerkt in de bouw, in Duitsland, voor koppelbazen.
'Een keer ben ik van donderdagochtend tot zaterdagmiddag aan een stuk doorgegaan. Had toen wel
mooi vijftienhonderd mark in de hand.'
Met een cowboyhoed kon zijn geharde bouwvakkerskop zo op de omslag van een van die boekjes.
'Ach, vagebonden waren we. Een keer lagen we met zijn zessen in een bouwkeet te slapen toen ze
hem begonnen weg te slepen en de oliekachel ommieterde.'
De vrouw van zijn dromen had hij echter al op de eerste pagina ontmoet. Iedere dag bij het bezoekuur ruilde ze een oud voor een nieuw boekje. In Duitsland had hij ook veel geopperd. 'Ik kon met
twee zakken cement de ladder op. Ik ben weI eens in zo'n oude kathedraal geweest. Boven op een
rots lag die. Ze vonden het allemaal prachtig. Van mij mogen ze die hele handel in de fik steken. Ik
moest aan die jongens denken die die stenen naar boven hebben gesjouwd. Daar moeten er duzenden bij gestorven zijn.'
Hij had kijk op opperen. En oak de whisky ontbrak niet in het boekje van zijn leven. Zij het in de
vorm van bier en jenever.
'Als ik om vijf uur opstond, begon ik met een fles bier. Doe ik trouwens nag altijd bij het ontbijt.
Dan de auto in en slapen. En om zeven uur een nieuwe £les. Bij de schaft om negen uur de derde.
Nou dat ging dan zo door. 's Avonds namen we ook nog wat borrels.'
Ik vroeg naar zijn lever. 'Heeft de dokter niks over gezegd.'
Toen de zaalarts op de dagelijkse ronde hem meedeelde dat de tumor die ze uit zijn darmen hadden
gesneden, kwaadaardig was, vertrok hij geen spier. 'Maar er zijn geen uitzaaiingen, ook niet in de
lymfeklieren. '
Zijn ogen glinsterden even op en ik zag dat zijn kin met een rukje naar voren sprong. Het begin van
een glimlach. Meer niet. 20 deden ze dat ook in die slappe boekjes van hem.

Jacques de Vroomen

I
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De leeskring
Ervaringen bij een speciale vorm van literatuuronderwijs
De leeskring is een alternatieve manier om mensen kennis te
laten maken met literatuur. Sinds september vorig jaar
begeleid ik een groep vijfenvijftigplussers in hun lezen en
praten over literaire werken. In onderstaand verslag geef ik
aan wat voor problemen ik daarby tegenkom en wat voor
methoden ik gebruik om eigen inbreng en discussie te stimuleren.

Octavie Wolters

De leeskring is in opkomst. Voor veel
oudere mensen is de leeskring de enige mogelijkheid om nog enigszins in
aanraking te komen met literatuur.
Men is vaak op zoek naar een redelijk
vrijblijvende manier om over gezamenlijke interesses te praten. De stap naar
een (volks)universiteit is voor velen te

aanbod ging overstijgen. De bibliotheek moest hulp van buitenaf inroepen om de leeskringen te kunnen
begeleiden. Daar was een leuke taak
weggelegd voor studenten Nederlands
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met flink wat letterkundige kennis op zak zouden wij deskundig lei-

dat ze het moeilijk vonden om wat over
zichzelf te vertellen. Ze vonden het
moeilijk om naar buiten te treden en
voor een groepje iets te zeggen. Op
mijn vraag wat hun motivatie was om
lid te worden van de leeskring kreeg ik
verschillende antwoorden. Een veelgehoorde reden was dat `lezen een
grote hobby is', maar ook vaak werd
`het onderhouden van sociale contacten' genoemd.
Ik had deze eerste bijeenkomst erg
goed voorbereid. Ik had het boek goed
gelezen en zoveel mogelijk recensies
gekopieerd om tijdens de leeskring ook
de mening van recensenten erbij te
kunnen betrekken. Verder had ik een
nota geschreven met de belangrijkste

groot. Veel deelnemers aan leeskrin-

ding moeten kunnen geven aan een

motieven, thema's, symboliek, perso-

gen zijn slecht ter been. Voor hen biedt
een bijeenkomst vlakbij huis uitkomst.
Het in groepsverband praten en discussieren over een boek betekent voor
velen een gezellige ochtend met leeftijdsgenoten. Maar het is tegelijkertijd
een manier om de literaire kennis te
verbreden, een manier die dwingt tot
lezen, want iedere bijeenkomst betekent weer een stok achter de deur om
het te behandelen boek ook daadwerkelijk te lezen. De openbare bibliotheek
Nijmegen is al een tijdje succesvol
bezig met het runnen van een aantal
leeskringen voor vijfenvijftigplussers.
Vorig jaar bleek het animo voor deelname aan een leeskring zo groot
geworden te zijn dat de vraag het

literaire discussie. Zo gedacht, zo
gedaan. Door bemiddeling van Bert
Vanheste, docent bij de vakgroep
Nederlands van de KUN, had ik al
gauw mijn eerste leeskringbijeenkomst
in woonvereniging voor ouderen `De
Vonk'.

nenbeschrijving. Ik wist nog niet hoe
groot de literaire kennis van de deelnemers was, maar was er stiekem van
uitgegaan dat die redelijk tot goed zou
zijn. Het boek dat voor deze bijeenkomst gelezen moest worden was
Verloren zoon van J. Bernlef. Een diverterend boekje dat zowel uiterst symbolisch (ingaand op de diepere aspecten
van het boek: `Wat zit er voor idee achter?') als puur verhalend (uitsluitend
gericht op het verhaal) gelezen kan
worden.

Sociale contacten

Bij de eerste bijeenkomst was het wel
wat wennen. Het leeftijdsverschil was
erg groot: de gemiddelde leeftijd van
de deelnemers ligt tussen de 65 en de
70, terwijl ikzelf net 23 ben. Na een
korte introductie van mezelf liet ik de
deelnemers aan het woord. Het zijn
zeven dames die allemaal op twee na
in `De Vonk' wonen. Het viel me op

Leuk verhaaltje

Bij de opleiding Nederlands had ik
ondertussen wel geleerd om symbolische thema's en motieven uit een ver-
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haal te vissen. En ik had nu dan ook
erg mijn best gedaan om deze kennis
in de praktijk te brengen. Helaas, de
leeskringdeelnemers hadden het boek
toch iets anders benaderd. Zij hadden
het voornamelijk gezien als een leuk
verhaaltje over een man die aanspoelt
op een onbewoond eiland. Ze vonden
het wel allemaal een leuk boek, maar
enige symboliek hadden ze er niet uit
weten te halen. Vanuit mijn nota heb
ik toen alle belangrijke elementen uit
het boek besproken. Beginnend bij
`Wat waren de hoofdpersonen van
het boek en welke rol speelden zij?'
kwamen we tot de conclusie dat hoofdpersoon Rob niet voor niets zo heet
(Rob-inson) en dat er toch heel wat
meer achter dat leuke verhaaltje zat.
We kwamen tot een mooie ontrafeling
van het boek en ik merkte dat vrijwel
alle leden van mijn groepje het leuk
vonden om op deze manier een boek
te bespreken: 'Ooo, maar zo had ik er
helemaal niet over nagedacht!'
Trefwoordprocedure

Wel maakte ik me een beetje zorgen
over het verdere verloop van de leeskringbijeenkomsten. Ik zag het niet zo
zitten om iedere maand dezelfde procedure toe te passen. Iedere keer
opnieuw het hele rijtje van personen,
vertelsituatie, tijd, ruimte, thema en
motieven nalopen leek me een beetje
saai worden. Ik vroeg enkele medestudenten die het vak Literatuur en Educatie hadden gevolgd om hulp. Zij kwamen met de suggestie om de
trefwoordprocedure toe te passen.
Wam de Moor beschrijft in zijn artikel
`Aspecten van literatuuronderwijs" de
methode van Bleich. Bleich gaat er van
uit dat `objectiviteit niet bestaat. Altijd
speelt de eigen historie van de lezer
een rol. Iedereen denkt over de wereld
in termen van zichzelf.' Op basis van
deze uitgangspunten ontwierp Bleich
een methode om te komen tot een
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goede manier van literatuurbestudering. In enigszins aangepaste vorm
leek deze aanpak me erg geschikt om
toe te passen in de leeskring.
Bij de eerstvolgende bijeenkomst stelde ik dan ook voor om aan de hand van
de trefwoordprocedure het boek te
gaan bekijken. Ik liet iedereen een aantal woorden opschrijven die zij het
belangrijkst vonden in het boek.
Anders gezegd: woorden die voor de
lezer zelf de lading van het gehele boek
dekten. Het boek waarom het dit keer
ging, was Doeschka Meijsings
Robinson. Aan de trefwoorden die
loskwamen, merkte ik meteen het
verschil tussen de manier waarop de
leden van de leeskring het eerste boek
gelezen hadden en de manier waarop
ze het deze tweede keer benaderd hadden. Trefwoorden die ik hoorde waren
`ijs', `vuur', `glas' en `isolement', waarbij het woord `isolement' een duidelijk
thema van het boek is en de woorden
`ijs', `vuur' en `glas' belangrijke symbolische motieven zijn. Ik merkte dat er
driftig geprobeerd was om het boek dit
keer niet meer te zien als een plat verhaal, maar om er meer diepgang achter
te zoeken.
Naast deze trefwoorden kreeg ik echter
ook andere rijtjes te horen. Een lezeres
noemden de woorden `een groot mensenkind', `door iedereen gebruikt' en
`geen binding'. Een andere. deelneemster noemde `verhuizing', 'moederdochter-relatie' en `vriendschap'. Het
eerste groepje trefwoorden laat duidelijk een heel subjectieve kijk op het
boek zien. Deze mevrouw had het boek
dus echt helemaal zelf geïnterpreteerd
en was nog niet op zoek gegaan naar
uittreksels. Het tweede groepje trefwoorden is meer op het boek gericht,
meer inhoudelijk. Robinson en haar
moeder gaan inderdaad verhuizen en
de vriendschap tussen Robinson en
Daniël Bierwolf speelt een grote rol.
Het is erg interessant om door deze

trefwoordprocedure erachter te komen
op welke manier de lezers het boek
benaderd hebben. Dat kan heel subjectief zijn, maar ook heel diepgaand
(hoewel het een het ander natuurlijk
niet uitsluit). Door alles naast elkaar te
zetten en alle trefwoorden na elkaar te
behandelen kom je steeds tot een andere kijk op het boek. Het ene moment
zweef je op het gebied van de symboliek en het andere moment ben je puur
inhoudelijk naar het verhaal op zich
aan het kijken. Trefwoorden die een
subjectieve kijk op het boek verraden,
laten zien hoe de lezeres het boek
geïnterpreteerd heeft. De behandeling
van deze begrippen leidt er vaak toe dat
eigen levenservaringen aan bod komen
die het boek opgerakeld heeft.
Nadat op deze manier zo'n beetje alles
aan de orde was gekomen, stuurde ik
het gesprek in de richting van het boek
dat we tijdens de eerste bijeenkomst
hadden behandeld. Veel mensen hadden de link al gelegd: de thema's van
Robinson en Verloren zoon komen overeen. In beide boeken speelt het begrip
`isolement' een grote rol. Door deze
boeken met elkaar te vergelijken kwamen we tot de conclusie dat er een
aantal universele thema's bestaan die
vaak terugkeren in boeken. Samen
probeerden we een aantal thema's te
bedenken aan de hand van verschillende boeken die we allemaal gelezen
hadden.
Door de trefwoordprocedure hebben de
leeskringdeelnemers het idee dat ze
zelf bezig zijn om het boek te analyseren. Bij de eerste bijeenkomst was ik
nog vaak aan het woord, omdat ze
enerzijds het boek heel anders benaderd hadden, anderzijds omdat de
methode die ik toen gebruikte zich er
niet toe leende om interactief bezig te
zijn. Met de trefwoordprocedure is dit
probleem grotendeels ondervangen.
Doordat de deelnemers zelf moeten
beginnen met het noemen en ver-

klaren van hun trefwoorden, hebben ze
het idee dat ze zelf `achter' het boek
komen. Ze zijn op deze manier ook
meet geneigd om hun eigen mening te
ventileren, ze blijven langer aan het
wood. Ook verloopt het gesprek erg
diveis: van subjectief naar inhoudelijk
en van inhoudelijk naar symbolisch.
Het gesprek verloopt nu meer tussen
de deelnemers in plaats van tussen mij
en de deelnemers. Ik fungeer slechts
als sturende factor.
Basis
Af en toe vallen er wel eens vervelende
stilten. Ineens weet niemand meer iets
te zeggen en dan richten alle ogen zich
op mij: `Misschien weet zij nu wel iets
intelligents op te merken.' Tijdens de
eerste bijeenkomsten trok ik mij dit
erg aan en begon ik verwoed naar een
nieuw onderwerp te zoeken. Tegenwoordig ben ik wat rustiger geworden
en laat de stilte eventjes duren. Er
komt vanzelf wel weer iemand met een
vraag of een opmerking. Het gesprek
moet tenslotte niet van mij afhangen.
Ik heb ook geleerd om de vragen die
rijzen tijdens de bijeenkomst of die al
bedacht waren tijdens het lezen van
het boek, niet zelf te beantwoorden.
Vaak komen ze er met z'n allen wel
uit. Ik heb het idee dat de basis nu is
gelegd. Iedereen heeft nu wel door
hoe we een boek aanpakken tijdens
de bijeenkomst en ze vinden de trefwoordprocedure een goed systeem
om voorlopig nog mee door te gaan.
Doordat we iedere bijeenkomst dezelfde methode gebruiken, weet men wat
er van hen verwacht wordt. Er zijn
altijd wel enkele deelnemers die in de
bibliotheek naar recensies gezocht hebben, dus ze komen er met z'n zevenen
voor een groot gedeelte uit.
Postmodernisme

Ik stuur het gesprek een beetje en zorg
voor wat aanvullende informatie, bij-

voorbeeld over stromingen waarin het
behandelde boek past. De deelnemers
zijn hierin erg geïnteresseerd en ze
hangen aan mijn lippen als ik het heb
over postmodernisme. Deze interesse
wilde ik graag uitdiepen en ik gaf hun
de opdracht om zelf eens na te denken
over het begrip literatuur. Wat is volgens u literatuur? Welke kenmerken
kent u er aan toe? De daaropvolgende
bijeenkomst liet ik hen eerst zelf even
brainstormen over wat literatuur nu
werkelijk was. Er kwamen wel wat
ideeën naar voren en voor ik mezelf in
het gesprek mengde, liet ik de deelnemers eerst zelf nadenken in hoeverre
ze het eens of oneens waren met deze
begrippen. Er kwam een leuke discussie op gang. Veel ideeën die de lezeressen hadden, waren echter erg specifiek
en persoonsgebonden: `Ik denk dat
literatuur veel moeilijker is dan andere
boeken.' Of: `Ik denk dat er in literaire
boeken altijd flashbacks voorkomen.'
Na verloop van tijd probeerde ik enige
nuancering in hun denkbeelden aan te
brengen. Ik legde uit dat literatuur niet
altijd moeilijker hoeft te zijn, maar dat
het vaak wel gaat om boeken waarin er
sprake is van meerduidigheid. Daardoor is er vaak aanleiding tot meerdere
interpretaties. Ook vertelde ik dat er in
literaire werken vaak een zogenoemde
versterkte materiaalbehandeling plaatsvindt. Dat houdt in dat de tekst vaak
bewerkt is: er wordt geëxperimenteerd
met het perspectief, er komen vaak
nogal wat metaforen voor en inderdaad, flashbacks worden ook nogal
eens gebruikt. Het gebruik van recensies en uittreksels door de deelnemers
moedig ik niet aan. Ik kan me voorstellen dat ze graag een achtergrond willen
hebben tijdens het lezen van het boek,
maar ik vraag hun toch om het lezen
van een recensie tot het einde te bewaren. Ik vind het leuk om tijdens de
leeskring zelf te komen van een subjectieve interpretatie tot een diepere

betekenis. Vaak worden in een recensie al alle thema's en motieven behandeld. Wel heb ik beloofd om bij de
eerstvolgende bijeenkomst één recensie voor iedereen te kopiëren en gezamenlijk te gaan kijken naar de kenmerken. Wat staat er vaak in een
recensie en hoe kunnen we deze het
best gebruiken in de leeskring?
Problemen

Wat zijn nu de problemen waar ik
tegenaan liep en die ik niet verwacht
had? De groep bestaat uit zeven dames
waarvan er vijf in `De Vonk' wonen en
twee elders. De vijf dames die in `De
Vonk' zelf wonen, kennen elkaar al
redelijk tot goed. Zij zien de leeskring
niet per se als een manier om hun kennis over boeken te verbreden, maar
vooral als een manier om in contact te
kunnen komen met de medebewoners.
Bij de dames die elders wonen, ligt het
enigszins anders. Voor hen is de leeskring slechts een manier om meer literaire kennis op te doen. Zij zijn dan
ook lid van meerdere leeskringen,
elders in de stad. Deze situatie zorgt
wel eens voor kleine probleemsituaties.
Vijf van de zeven deelnemers willen
nogal eens afwijken van de literaire
discussie. Voor hen is het minstens
zo belangrijk om even te kunnen bijkletsen over de kleinkinderen of over
de buurvrouw met de enge ziekte.
Twee van de zeven dames hebben hier
echter geen oren naar. Zij kennen
niemand echt goed en hebben er, zo
lijkt het, ook niet echt behoefte aan om
andere mensen te leren kennen. Voor
hen is de leeskring puur een leerervaring. Ikzelf zie de leeskring als een
belangrijk sociaal ontmoetingspunt,
vooral voor deze vijfenvijfitgplussers,
maar ik zal toch moeten schipperen
tussen de verschillende ideeën van de
deelnemers. Vooralsnog probeer ik de
pauze zoveel mogelijk te reserveren
voor persoonlijke gesprekken. En in
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het tweede gedeelte van de bijeenkomst, als de belangrijkste informatie
over het boek toch al naar voren is
gekomen, leg ik het accent meer op de
persoonlijke ervaringen met het boek.
Vaak komen dan gesprekken los over
jeugdherinneringen die het boek
opriep. Op deze manier krijgen de
deelnemers dus nog een kans om over
hun eigen leven te vertellen.
De eigen ervaringen die ter tafel
komen, zijn weer de basis voor een
geheel nieuw probleem. Veel boeken
die behandeld worden, beschrijven
perioden die ikzelf nooit meegemaakt
heb. Ik kan er wel veel over gelezen
hebben, maar dat is dan ook alles.
Het boek Gesloten huis van Nicolaas
Matsier bijvoorbeeld, speelt zich voornamelijk af in de jaren '50. Ikzelf heb
natuurlijk wel verhalen over bekrompenheid en spruitjeslucht gehoord van
mijn ouders en grootouders, maar
weet er verder weinig van. Dat zorgt
nogal eens voor opmerkingen in de
trant van 'Ja, daar weet jij natuurlijk
niks van, hè? Jij bent van een heel

andere generatie. Ach, wat hebben
jullie nou meegemaakt, niks toch?'
Ik moet dan altijd erg glimlachen en
trek me er maar niks van aan.
Ik ben me ervan bewust dat de leeskring voor veel vijfenvijftigplussers
niet alleen een manier is om kennis te
maken met literatuur, maar dat ook het
sociale aspect een grote rol speelt. Ik
wil dan ook niet te veel de nadruk leggen op het literaire karakter van een
boek, maar vooral ook op de eigen
ervaringen met het boek en de ervaringen die worden opgeroepen door het
boek. Dat zorgt altijd voor veel
gespreksstof. Ik denk echter dat het
een het ander niet uitsluit. Zeker bij
gebruik van de trefwoordprocedure
kan er een goede combinatie ontstaan
van een mooie literaire analyse van een
boek, gelegenheid tot uitwisseling van
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ervaringen en tegelijkertijd het onderhouden van sociale contacten. De leeskring heeft het gewoon allemaal!/

Noten
1.

Wam de Moor, `Aspecten van literatuuronderwijs — Over tekstbestudering en
tekstervaring van Lubbers tot Waldman'.
In: Levende Talen, nr. 390 (1984),
PP. 1 43 -1 5'.

T SJIP/LETTEREN

10.2

45

Reflectie op literatuur
Nieuwe wijn in nieuwe zakken?

Havo 5- en vwo 6-leerlingen hebben onlangs literatuurtentamens afgelegd. Weer hebben we ons verbaasd over de grote
verschillen in literaire bekwaamheid van onze leerlingen. Al
jaren vragen we ons af waardoor die verschillen ontstaan.
We denken een verklaring te kunnen geven met behulp van
gegevens uit de ontwikkelingspsychologie. Kalenderleeftijd en
ontwikkeling lopen niet parallel!

Walter Schlundt
Bodien en Fransje
Nelck-da Silva Rosa
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beeld tot stand. Docent: hoe zit dat met
poëzie? Zij: net zo. Het zijn voertuigen
om een/de idee uit te dragen. Docent:
hoe zit dat dan met de Tachtigers, die
maakten kunst om de kunst, en de
COBRA-groep? Ans: dan is het voertuig het doel, dat kan ook goed.
Op een vraag over de appreciatie van
het werken aan literatuurdossier en
leesverslagen merkt zij op dat ze eerder niet door had dat een schrijver alles
in en aan het verhaal zo aanpast dat
alles met alles klopt.
Hoe is het toch mogelijk dat er zulke

Jan, 18 jaar oud, gymnasium 6, doet
naar aanleiding van zijn dossier' het
mondeling literatuurtentamen. Alle
leerlingen dienen, voordat zij het tenta-

gelukkig niet in de Middeleeuwen
leeft, wat bedoel je daarmee?' Zijn antwoord luidt dat alles zo moraliserend
is, de eigen wil is compleet weg; alles

men doen, een stelling te overleggen

wordt opgelegd door God. Wil je liever

verschillen tussen leerlingen bestaan,

die betrekking heeft op (delen van) het
literatuurdossier. Zijn stelling luidt: `Er
horen geen tekeningen in de opdrachten voor het dossier thuis.' Een van de
opdrachten luidt namelijk: `Maak van
een fragment dat je erg heeft aangesproken een tekening die je emoties
duidelijk weergeeft.' Het gesprek verloopt moeizaam. De argumenten die
hij aandraagt, zijn dat hij ze overbodig
vindt; tekeningen dragen niet bij tot
een beter begrip van het boek. Het examencijfer mag er niet van afhangen,
want zo'n tekening geeft toch een
indruk van je onkunde als je niet tekenen kunt. In de loop van het gesprek
komt hij niet verder dan dat literatuur
niet leuk is, hij zoekt spanning en
avontuur. Het tentamengesprek begint
ondermaats te worden. De docent
schakelt over op een ander onderwerp:
`Over Elckerlyc merk je op dat je

je eigen moraal kiezen? Ja, je bent verantwoordelijk voor je eigen beslissingen. Over Goed en Kwaad moet je zelf
beslissen.
Ans, i7 jaar (ook gymnasium), toont
ons op haar literatuurdossiertentamen
het volgende beeld. Haar stelling luidt:
`De inhoud van een boek is ondergeschikt aan de bedoeling die de schrijver
met het boek heeft.' Haar bewijsvoering gaat als volgt. De schrijver
beschrijft de werkelijkheid zoals hij die
zelf ziet. Ze haalt Proust aan: de wereld
is voor iedereen werkelijk, maar voor
iedereen apart. Een schrijver schept
zijn eigen wereld en houdt de lezer een
spiegel voor. Dan wordt Hegel erbij
betrokken. De wereld is net een boek,
geschreven door mensen. Mensen hebben een bepaald beeld van de werkelijkheid, anderen gaan zich aan dat
beeld aanpassen; zo komt een wereld-

vragen wij (docenten Nederlands) ons
af nadat de tentamens zijn afgerond.
Deze vraag heeft ons, al zolang wij
literatuuronderwijs geven, beziggehouden. Daarom startten wij in 1995
een longitudinaal onderzoek naar leesattitudeontwikkeling onder 12 o leerlingen van een scholengemeenschap.
Beide leerlingen deden de afgelopen
drie schooljaren mee aan dit onderzoek
naar leesattitudeontwikkeling
(Schlundt Bodien & Nelck-da Silva
Rosa 1998) dat uiteenviel in twee
onderzoeksdelen, een ontwikkelingspsychologisch en een literatuurwetenschappelijk deel.
Het ontwikkelingspsychologische deel
bestond uit een 32 onafgemaakte zinnen (CuriumZin-AanvulLijst [CZAL])
die de respondent moest aanvullen.
Voorbeelden van zulke zinstammen
zijn: `Mijn grootste angst... ', `Ik kom
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in de problemen..... `Wanneer ik met
een jongen/meisje ben...' Na verwerking van deze zinaanvullijsten krijgt de
onderzoeker inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van een persoon.
De zinaanvullijst hebben we één keer
in 1995 en één keer in 1998 afgenomen.
Voor het literatuurwetenschappelijke
deel namen we één keer in 1995 en
één keer in 1998 een interview af dat
ons inzicht moest verschaffen in wat
de leerlingen lezen. Ook wilden we te
weten komen waar de leerlingen leren,
hoe ze dat doen en waarom. Ten slotte
kwamen tijdens zo'n interview algemene vragen over de thuissituatie aan de
orde.
Tussen 1995 en 1998 deden Go van de
12o respondenten mee aan een interventieonderzoek, onder wie de beide
leerlingen die hiervoor aan het woord
kwamen. Met dit onderzoek hoopten
we inzicht te krijgen in de grote verschillen die optreden als leerlingen
zich met literatuur bezig moeten houden. Ook hoopten we vast te kunnen
stellen dat met behulp van sturende
vragen leerlingen een gelezen werk
vlugger en beter zouden doorgronden
dan zonder hulp van zo'n opdrachtenlijst. De Go leerlingen lazen per maand
één boek (tien in totaal) dat wij voor
hen hadden uitgezocht en dat zij op
hun boekenlijst voor het mondelinge
literatuurtentamen in de examenklas
mochten zetten. Aan het einde van de
onderzoeksperiode hadden we een
gesprek met elk van de izo respondenten waarbij we vroegen naar ontwikkelingen in hun persoon (zelfbeelden die
iemand heeft) en in hun leesattitude.
Ten slotte verzamelden we zoveel
mogelijk processen-verbaal van het
li tera tuurtenta menges prek.
In het voorliggende artikel geven wij
een beschrijving van de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals die zich bij
adolescenten kan voordoen en van lees-

attitudeontwikkeling gekoppeld aan
niveaus van reflectie. We behandelen
in het kort uitkomsten van recent
onderzoek van de ontwikkelingspsycholoog Cohn over ontwikkeling naar
een hoger sociaal-emotioneel stadium
onder invloed van het onderwijstype
dat iemand volgt, om vervolgens te
komen tot didactische aanbevelingen
op het gebied van de voorbereiding van
het literatuurtentamen. Ten slotte
geven we een samenvatting van dit
artikel.
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Gedurende ons onderzoek naar
systematische overeenkomsten tussen
sociaal-emotionele en leesattitudeontwikkeling maakten wij gebruik van
een studie van Westenberg (de CZAL,
Westenberg e.a. 1998) die een overzicht geeft van de verschillende ontwikkelingsstadia. Deze worden gezien als
hiërarchisch te doorlopen veranderingen in de persoonlijkheidsstructuur.
Dergelijke veranderingen worden met
de vakterm `stadia' aangeduid. Westenberg gaat in navolging van de Amerikaanse Loevinger uit van een negental
stadia van sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze zijn hiërarchisch van
opbouw en laten zien dat de ontwikkeling bij adolescente jongens drie en
soms wel zes kalenderjaren achterloopt
bij die van meisjes. Dit gegeven kan al
een verklaring zijn voor de grote verschillen die optreden tussen jongens
en meisjes als er Iiteratuur gelezen
moet worden. Een andere uitkomst van
het onderzoek van Westenberg is dat
mensen een individueel ontwikkelingsverloop vertonen. Dat wil dus zeggen
dat de ene mens in stadium 3 kan
functioneren, terwijl de andere in
stadium 5 verkeert hoewel beiden
(bijvoorbeeld) 15 jaar zijn.
Stadia
Het eerste stadium (het symbiotische)

zullen we hier niet behandelen, daar
het de ontwikkeling van zeer jonge kinderen beschrijft die volledig afhankelijk zijn van hun verzorger(s). Als het
kind minder afhankelijk gaat worden
van de ouders/verzorgers, ontwikkelt
het zich naar het impulsieve stadium
(stadium a) dat een onmiddellijke reactie op gevoelens en behoeften in zich
herbergt. Ook dit stadium zullen we
hier niet verder toelichten, omdat ook
dit stadium voor ons onderzoek niet
relevant is. We beginnen ons overzicht
dan ook met het derde stadium. Dit
wordt aangeduid met zeijbeschermend,
daar een centraal thema in dit stadium
inhoudt dat je behoefte hebt aan controle over de eigen gevoelens. Je wenst
je omgeving naar je hand te zetten,
omdat je in hoofdzaak behoefte hebt
aan het beschermen van jezelf door
controle te willen uitoefenen op je
eigen gevoelens. Egocentrisme en zelfzucht zijn dominant in dit stadium.
Zelfbeschermende personen kunnen
frustratie en kritiek tijdelijk incasseren,
maar niet accepteren. De zelfcontrole
is echter gebrekkig en controleverlies
wordt als een probleem ervaren. Zelfredzaamheid is een belangrijk thema
voor dit stadium van sociaal-emotionele ontwikkeling. Relaties kenmerken
zich door instrumentaliteit: welk profijt heb ik van een ander? Ook de houding ten opzichte van gedragsregels is
opportunistisch. Regels moeten het
primaire belang van de zelfbeschermende persoon dienen, of tenminste
niet in de weg staan. In de omgang
met anderen staat competitiegedrag
centraal (de beste, de slimste zijn). De
opmerking van Jan dat slechte tekeningen toch bijdragen tot een vertekend
beeld van wat iemand wel kan, is een
uiting op het zelfbeschermende
niveau.
Kenmerkend voor het vierde stadium
is de behoefte tot een groep te behoren,
vandaar de term conformistisch stadium.

TSJIP/LETTEREN 10.2

47

40

Het eigen belang wordt geïdentificeerd
met het groepsbelang; voor je eigen
veiligheid moet je tot een groep behoren. Relaties en sociale interacties zijn
op zichzelf van grote waarde. Met
anderen omgaan is gezellig, alleen zijn
is naar. Relaties zijn bij voorkeur
wederzijds en gebaseerd op gelijkheid.
Dezelfde gedragsregels gelden voor
iedereen en overtreding heeft (nare)
gevolgen. Het overtreden van regels en
het niet nakomen van sociale verplichtingen veroorzaken schaamte- en
schuldgevoelens. De conformist legt de
schuld van iets vooral bij zichzelf,
maar ziet zich voornamelijk door de
ogen van anderen. Het oordeel van
anderen weegt heel zwaar vanwege het
belang van sociale acceptatie en relaties. De oorzaak van een probleem
wordt bij zichzelf gelegd, want dat
draagt bij tot harmonie met de sociale
omgeving.
Centraal in het vijfde stadium, het zelfbewuste, staat de reflectie op het eigen
psychisch functioneren. Zelfbewuste

traal thema in dit stadium. Zelfbewuste personen nemen het zichzelf kwalijk
als ze te inschikkelijk zijn en niet
opkomen voor eigen opvattingen. Hoewel dus de nadruk ligt op het gevoel
van onafhankelijk willen zijn, is men
niet ongevoelig voor kritiek en het oordeel van anderen. Hier ontstaat voor de
zelfbewuste persoon een dilemma:
men wil zichzelf zijn, oprecht en onafhankelijk, maar men is tegelijkertijd
bevreesd voor de reacties van anderen
die de eigen denkbeelden en gevoelens
wellicht minder kunnen waarderen.
Voor dit dilemma bestaat de oplossing
van de tolerantie.
Als iemand een gedifferentieerde kijk
op de gevoels- en gedachtewereld van
anderen ontwikkelt en er daarnaast een
sterk verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat waardoor men relaties met anderen kan verdiepen, dan functioneert zo
iemand in het verantwoordelijke stadium. Een ander centraal thema is het
feit dat men een zelfstandige beoordeling ontwikkelt ten aanzien van regels,

uit op zelfverbetering; slechte eigenschappen mogen niet gezien worden
als onveranderlijk. De observerende en
berustende houding van het zelfbewuste stadium maakt plaats voor een actieve, op oplossingen gerichte instelling.
Verlies van het zelfsturende vermogen
en afhankelijkheid van anderen vormen een schrikbeeld. Binnen de sociale relaties gaat men ervan uit dat de
ander zich in jouw gedachtewereld kan
verplaatsen, dat men begrijpt hoe je tot
bepaalde opvattingen en keuzes bent
gekomen.
De beschrijving van de sociaal-emotionele stadia van ontwikkeling beslaat
nog drie hogere stadia. In het onderzoek van Westenberg is voornamelijk
naar de hierboven beschreven ontwikkelingen gekeken. Hieruit komt naai
voren dat het bereiken van een bepaald
stadium niet afhankelijk is van het
bereiken van een bepaalde kalenderleeftijd (zie tabel i op pag. 49).

personen zijn gericht op de eigen

personen en situaties: niet een ander

niet noodzakelijk hoeft samen te vallen

gevoelens en eigen psychische eigenschappen. Ze zijn zich bewust van het
eigen psychische functioneren en
reflecteren daarop; ook is er sprake van
zelfevaluatie. Zij beschrijven zichzelf
daarom graag in termen van gevoelens
en gevoeligheden. Zelfreflectie is niet
alleen kortdurend, zij gaat eveneens
over kenmerken die een zekere mate
van continuïteit kennen. Deze reflectie
op gevoelens en eigenschappen leidt
tot het bewustzijn van een eigen identiteit. Zelfbewuste mensen nemen ten
aanzien van eigen gevoelens en kenmerken een observerende houding
aan: ze zijn er gewoon en ze zijn
onveranderlijk, sterker nog, eigen
gevoelens en kenmerken mogen niet
veranderd worden, de eigenheid moet
gekoesterd worden. jezelf blijven en je
niet aanpassen aan de wensen en verwachtingen van anderen is een cen-

bepaalt wat goed of fout is, dat bepaal
ik zelf. Eigen gevoelens en opvattingen
worden kritisch geëvalueerd en waar
nodig bijgesteld, opvattingen zijn geen
onveranderlijke eigenschap van een
persoon. Afwijkende meningen en
informatie kunnen bijdragen tot een
verbeterde kijk op de eigen werkelijkheid. Afwijkende meningen zijn niet
bij voorbaat fout, je moet ze overwegen
en eventueel (deels) overnemen, als ze
verbetering van eigen opvattingen
kunnen opleveren. Elkaars opvattingen
en gevoelens moet je serieus nemen en
respecteren. De zelfverantwoordelijke
persoon verwacht geen goedkeuring of
waardering van anderen, maar wil
gerespecteerd worden. Zelfwaardering
is belangrijker dan waardering van en
door anderen. Men is uitgesproken
zelfkritisch, fouten zijn onvermijdelijk,
want niemand is perfect, toch is men

met het bereikte stadium van sociaalemotionele ontwikkeling, heeft de
nodige implicaties als we in het literatuuronderwijs aan het werk gaan met
onze volwassenenliteratuur. Wij hebben in het zojuist vermelde onderzoek
daarom een beschrijving van leesattiiudeontwikkeling gegeven dat recht moet
doen aan de sociaal-emotionea e ontwikkeling van adolescenten, om te toner.
dat bepaalde thema's en motieven in
boeken (nog) niet worden begrepen
door lezers die niet in het overeenkomende stadium van sociaal -emotionele ontwikkeling zijn aangeland.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Een
lezer die nog volop in het vierde soci.
aal-emotionele (het conformistische)
stadium functioneert, zal voor een
homoseksuele relatie in een werk
weinig tot geen begrip op kunnen
brengen, omdat homoseksualiteit in
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Dat de kalenderleeftijd van mensen

Tabel 1
Conformistisch Zelfbewust

Verantwoordelijk Individualistisch
(autonoom)

Leeftijd

Impulsief

Zelfbeschermend

8-io jaar
n=16o

47%

39%

15%

0,5%

o%

o%

II -13 jaar
n=220

I4%

42%

35%

8%

o%

o%

I4-17 jaar
n=231

5%

19%

32%

33%

9%

4%

18-25 jaar
n =184

o%

9%

24%

41%

20%

5%

onze heteroseksuele cultuur nog steeds verloop van ons promotieonderzoek
onder meer proberen aan te tonen dat
als een afwijkende vorm van samener bij lezers sprake is van reflectie op
leven wordt gezien. En de conformist
vier niveaus, te weten:
wil zichzelf beschermen door tot een
• reflectie op de handelingen en de
groep (de heteroseksuele) te behoren.
gebeurtenissen in een werk (reflecHet verrassende is nu dat sommige
tieniveau 3);
dertienjarigen zo'n thema wel kunnen
• reflectie op de relaties in een werk
waarderen en bepaalde achttienjarigen
(reflectieniveau 4);
(nog) niet (zie tabel i).
• reflectie op de eigen psyche en het
Ons idee over leesattitudeontwikkeling
eigen handelen (reflectieniveau 5);
ontstond doordat we de kenmerken
• reflectie op zichzelf, de omringende
van de verschillende sociaal-emotionele
wereld en de andere(n) (reflectiestadia van ontwikkeling (Westenberg
niveau 6).
e.a. 1998) met behulp van literatuurwetenschappelijke gegevens herformuDe zichzelf beschermende lezer
leerden.
(Reflectie op handelingen en gebeurtenissen in een werk; reflectieniveau 3
Leesattitudeontwikkeling
overeenkomende met het zelfbescherWij ontwikkelden op grond van de zo
mende stadium van sociaal-emotionele
juist vermelde uitkomsten (Westenontwikkeling; Westenberg e.a.)
berg e.a. 1998) eenzelfde aantal leesLezers die functioneren tot in het zelfattitudes, met als hoofdkenmerk de
beschermende stadium (8-io jaar:
aanwezigheid van reflectie. Wat wij
39%; 11-13 jaar: 42%; 14-17 jaar: 19%;
namelijk uit ons voortschrijdend
18-25 jaar: 9% — tabel i; Westenberg en
onderzoek nu al menen te kunnen
Jonckheer 1998) zullen van de hoofdopmerken, is dat er een cruciale ontpersonages in een werk verwachten dat
wikkeling valt waar te nemen indien in
zij onafhankelijkheid uitstralen. De
het model van leesattitudeontwikkeling
verhaallijn (de intrige of de compositie)
de factor reflectie op het werk en de
moet ongecompliceerd zijn, oplossinlezer en de omringende wereld betrokgen voor problemen eenvoudig. Het
ken wordt. Wij zullen daarom in het

verhaal moet een spannend avontuur
herbergen in een eenvoudige wereld
(goed en kwaad duidelijk gescheiden);
het goede vertegenwoordigd in de
hoofdpersoon moet overwinnen, het
kwade vertegenwoordigd in de slechte
held verliezen. In het verhaal moet de
nadruk op de handelingen en eventueel op de dialogen liggen. Het verhaal
moet een gesloten en voor de hoofdpersonages goed einde bevatten.
Aangezien de behoefte van lezers in dit
stadium hedonistisch van aard is, zal
van het verhaal een ontspannende en
genietende tendentie moeten uitgaan.
Behoeften (zoals controle over situaties
en dus over jezelf, het hebben van geld,
vrijheid en plezier) die centraal staan
in de eigen beleving worden herkend
en daardoor — indien in personages
aanwezig — gewaardeerd. Verplichtingen zijn niet hedonistisch van aard en
dus vervelend. Relaties hebben een instrumenteel karakter, goede vrienden
helpen je, komen voor je op, verraden
je niet. Het verhaal mag slechts reflectie op het eerste niveau (op de handelingen en gebeurtenissen) vereisen.
Centraal staat dat personages zichzelf
beschermen, je dient in elke situatie
zelfredzaam te zijn (type James Bond).

TSJ I P/LETTEREN

10.2

49

Wij verwachten na analyse van alle
data dat Jan, hoewel hij 18 jaar en g
maanden oud was toen hij examen
deed, leest op het derde reflectieniveau
en dat veel jongens tussen 14 en 17 jaar
op dit niveau lezen.
De conformistische lezer

(Reflectie op het niveau van de relaties;
reflectieniveau 4 overeenkomende met
het conformistische stadium van sociaal-emotionele ontwikkeling; Westenberg e.a. 1998)
Lezers die functioneren tot in het conformistische stadium (8-io jaar: 15%;
II -13 jaar: 35%; 14-17 jaar: 32%; 18-25
jaar:

24% — tabel i; Westenberg en

Jonckheer 1998) stellen prijs op het
uitwerken van gevoelens die met relaties verband houden. Personages die er
blijk van geven waarde te hechten aan
goede sociale relaties en interactie worden gewaardeerd en de sociale acceptatie van sympathieke personages moet
duidelijk in het verhaal naar voren
komen. Personages moeten zich veilig
weten binnen de groep waartoe ze
behoren. Als in de opbouw van het verhaal een (hoofd)personage uit de groep
treedt (voor de spanningopbouw), dan
moet hij/zij voor de goede afloop weer
terugkeren binnen de groep. Als dit
onverhoopt niet gebeurt, moet de lezer
toch het gevoel hebben dat het gebeurd
zou kunnen zijn. Groepsregels mogen
ter wille van de eigen veiligheid niet
overtreden worden. De verhalen dienen bij voorkeur gevoel van veiligheid
en gemeenschapszin door te geven,
alsmede emoties en behoeften van
andere groepsleden. Neiging tot hulpvaardigheid van de personages wordt
op prijs gesteld, daar mensen die
hoofdzakelijk in het conformistische
stadium functioneren hier zelf gevoelig
voor zijn. Het verhaal mag een open
einde bezitten, mits er een gevoel kan
overheersen van een mogelijk goede
afloop. De conformistische lezer heeft
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geen hekel aan een open einde, meestal bedenkt hij wel een eigen positief
slot voor het verhaal. De verhaalopbouw mag al wat ingewikkelder zijn en
clichématige beschrijvingen van gevoelens (liefde, begrip, hulpvaardigheid,
gemeenschapszin) worden herkend en
gewaardeerd. Wel dient nog spanning
in het verhaal aanwezig te zijn, die echter wordt aangegeven door middel van
gedachten en gevoelens, niet meer zo
nadrukkelijk door handelingen (de
dokters-/verpleegsterroman, de eenvoudige psychologische roman) .
Reflectie op het verhaal vindt plaats op
het niveau van de relaties. Centraal in
dit stadium staat de reflectie op het
hebben van goede groepsrelaties.
Onze verwachting is dat veel meisjes
van tussen de L4 en 17 jaar lezen op
dit reflectieniveau.
De zelfbewuste lezer
(Reflectie op het niveau van de eigen
psyche en het eigen handelen; reflectieniveau 5 overeenkomende met het
zelfbewuste stadium van de sociaalemotionele ontwikkeling; Westenberg
e.a. 1998)

De lezer in het zelfbewuste stadium
opererend (8-io jaar: o.1%; 1W -13 jaar:
8%; 14-17 jaar: 33%; 18-25 jaar: 41%;
Westenberg en Jonckheer 1998) verschilt van de conformistische lezer in
een aantal opzichten. In de opbouw
van een verhaal mogen complexe verhaallijnen aanwezig zijn. Het uitwerken van meerdere oplossingen voor
een bestaand probleem zal gewaardeerd worden, aangezien de zelfbewuste mens gevoelig is geworden voor het
accepteren van het bestaan van meerdere oplossingen voor één (levens)vraagstuk. In de verhaalopbouw is
ruimte voor van de groep afwijkende
gedachten en beslissingen. De personages hoeven niet volgens ideale
sociale normen te handelen. Als het
gaat om oplossingen voor (levens)pro-

blemen mag er van de personages verlangd worden dat zij een beroep doen
op alternatieven en uitzonderingen.
Ook de zelfbewuste lezer zal spanningopbouw in een verhaal waarderen,
maar deze ligt voornamelijk op het vlak
van de psychologische uitwerking van
de plot of de probleemstelling. Er is
een voorkeur voor een verhaal met een
open einde, dat staat immers de verschillende mogelijke oplossingen voor
het probleem niet in de weg. Wat de
zelfbewuste lezer zal herkennen in het
gedrag van de personages is het optredend schuldgevoel als jouw handelen
negatieve gevolgen voor anderen oplevert. Ook zal er sprake zijn van herkenning indien personages niet handelend kunnen optreden bij andermans
leed. Centraal in dit stadium staat de
reflectie op jezelf en je eigen handelen.
Ans gaf ons aanwijzingen die duiden
op lezen op dit niveau. De analyse van
haar data zal meer duidelijkheid hieromtrent verschaffen.
De verantwoordelijke lezer
(Reflectie op het niveau van je eigen
psyche, die van anderen en reflectie op
de wereld die je omringt; reflectieniveau 6, overeenkomende met het
verantwoordelijke stadium van de
sociaal-emotionele ontwikkeling,
Westenberg e.a.1998)
Een lezer die functioneert tot in het
verantwoordelijke stadium (8-zo jaar:
o%; II-13 jaar: I%; 14-17 jaar: 9%; 18-25
jaar: 20% — tabel i; Westenberg en
Jonckheer 1998) wenst in de verhalen
geconfronteerd te worden met personages die in staat zijn langetermijndoelen te stellen, die door middel van
zelfevaluatie overdacht en kritisch
bezien worden. Personages die in oorlogstijd deserteren uit hun legereenheid kunnen op begrip en sympathie
van de verantwoordelijke lezer rekenen, daar zo'n personage uiting geeft
aan gevoelens van principiële keuze-

vorming en naleving van zelf gestelde
doelen, ook al druisen die in tegen een
bestaande rechtsorde (denk in dit
verband aan het probleem van de
Indiëgangers en Poncke Princen).
Personages dienen kwetsend gedrag te
vermijden of te voorkomen, ook als dat
gedrag binnen bestaande sociale
kaders past. Een open of gesloten
einde is niet meer van belang, spanning in de verhaalopbouw is meegenomen, maar niet meer verplicht.
Waar het om gaat, is dat conflicten op
het gebied van morele waarden en normen diepgaand worden overdacht en
dat oplossingen in overeenstemming
zijn met principiële overwegingen.
De uitwerking van een (levens)vraagstuk in een verhaal dient te liggen op
het niveau van het volwassen geweten.
Personages moeten in staat zijn zelfkritiek uit te oefenen, daar deze vorm
van kritiek als zeer waardevol wordt
beschouwd, omdat die gericht is op
verbetering van de eigen morele maatstaven. Verhalen waarin een queeste
verwerkt is, zullen aanspreken, daar de
verantwoordelijke mens ontwikkeling
ervaart als zelfverbetering: het kunnen
wegwerken van negatieve aspecten en
de ontplooiing van de eigen mogelijkheden, het geleidelijk ontdekken van
wie je bent en wat je wilt en op zoek
gaan naar waarheid en eerlijkheid
tegenover jezelf. Kritiek kan waardevolle informatie bevatten, maar de verantwoordelijke lezer evalueert de gegeven
kritiek wel op haar waarde. In dit stadium reflecteert men op zichzelf, de
omgeving en anderen. Het zal ons niet
verbazen als uit de analyse zal blijken
dat Ans zelfs op het zesde niveau van
reflectie functioneert.
De autonome lezer

(Overeenkomende met het principiële
en autonome stadium van sociaalemotionele ontwikkeling, Westenberg
e.a. 1998. Alle reflectieniveaus zijn

hier aanwezig.)
De overgangsfase tussen het principiële en autonome stadium van de
sociaal-emotionele ontwikkeling
(Westenberg e.a. 1998) wordt het
individuele stadium genoemd. Van de
onderzoeksgroep van Westenberg
functioneert van de acht- tot tienjarigen niemand in dit stadium. Ditzelfde
geldt voor de leeftijdsgroep 11 -13 jaar.
Van de groep 14-17 jaar functioneert
3% in het individuele stadium en van
de 18-25-jarigen 5%. Van het autonome
stadium zijn nog geen gegevens over
voorkomen per jaargroep bekend.
Toch geven wij hier een mogelijk beeld
van de autonome lezer, waarin we de
schaarse gegevens van het principiële
en het autonome stadium van sociaalemotionele ontwikkeling opnemen.
Dit doen we, omdat we menen te kunnen stellen dat een volwassen sociaalemotionele lezer alle vaardigheden
bezit die nodig zijn om literatuur te
verstaan. Deze lezer kent het probleem
van de emotionele afhankelijkheid.
Hij is ook toleranter geworden tegenover zichzelf en anderen. Deze tolerantie komt voort uit de erkenning van
individuele verschillen en de complexiteit van omstandigheden. Moralisme
begint vervangen te worden door
kennis van een innerlijk conflict.
De autonome mens kan het conflict
van tegenstrijdige behoeften en plichten hanteren. Hij heeft de moed om
deze strijd te erkennen en aan te gaan
en niet te projecteren op de omgeving
(iets wat in de lagere stadia nog wel
gebeurt). Hij is ook in staat ideeën te
verenigen en te integreren die in de
vorige stadia als onverenigbaar en
onverzoenlijk worden ervaren.
De autonome lezer heeft een breed
perspectief op zijn eigen leven ontwikkeld. Elke leraar in de bovenbouw die
literatuur onderwijst, zou op dit reflectieniveau aangeland moeten zijn.
Hoe zou hij /zij anders kunnen uitda-

gen tot nadenken op een hoger niveau?
Bij een eerste datainterpretatie van Jan
viel ons op dat er een groot verschil
bestond tussen zijn sociaal-emotionele
ontwikkeling (in dit geval de wijze
waarop hij met literatuur omging) en
de antwoorden die hij gaf tijdens het
mondelinge literatuurtentamen. Wij
konden hem tijdens een voorlopige
interpretatie van de data bestempelen
tot een zelfbeschermende lezer (het
derde stadium van de sociaal-emotionele ontwikkeling). De vorm van reflectie die bij dit type lezer behoort, is de
reflectie op gebeurtenissen, handelingen, en er is een voorkeur voor spanning en avontuur; wat overeenkomt
met gegevens uit zijn verzamelde data.
Tijdens het literatuurtentamengesprek
viel ons op dat Jan, wanneer hij uitgedaagd werd tot nadenken, met andere
antwoorden kwam. Toen we zijn literatuurtentamenverslag onderzochten op
leesreflectieniveaus konden we vaststellen dat hij zo nu en dan antwoorden gaf op het vierde niveau van leesreflectie. We geven hiervan het volgende
voorbeeld.
• Docent: `Waarom heb je dit werk
[Het Achterhuis] op je lijst gezet?'
• Jan: `Ik had het al gelezen, ik vind
dat het verplichte literatuur zou
moeten zijn, het is Nederlandse
geschiedenis en niet zo zwart-wit.
Het leven ging gewoon door, het
gaat niet alleen over oorlogsellende.'
• Docent: `En Het behouden huis
dan?'
• jan: `je kunt zien dat dat fictie is.
Van Anne Frank weet iedereen hoe
het is afgelopen. Het behouden huis is
niet echt realistisch.'
• Docent: `Hoe zit de structuur in
elkaar?'
• Jan: `Het behouden huis lijkt het
enige houvast, maar later ook niet
meer. Anne Frank is waar gebeurd
en vanuit de persoon geschreven.'
• Docent: `En Otto's oorlog
?'

TSJIP/LETTEREN

10.2

51

Jan: `Het zijn goede boeken, ze
geven een genuanceerde kijk op de
oorlog en laten zien wat de mens
doet. Je ziet iemands karakter als het
ware.'
Hoewel deze respondent een sociaalemotionele groei blijkt doorgemaakt te
hebben (uitkomsten CZAL-tests) van
het zelfbeschermende naar het begin
van het conformistische stadium, is hij
toch in staat tot diepere reflectie dan
die waartoe hij volgens het model van
leesattitudeontwikkeling behoort. Ans
gaf tijdens het tentamen steeds blijk
van reflectie op hogere niveaus. Over
het toneelstuk Een bruid in de morgen
zegt zij dat de moeder geen invloed
meer heeft op de vader. Toch moet
iemand hem wakkerschudden uit zijn
droom, zijn dochter bijvoorbeeld. Zij
(Ans) zou dat bij haar vader niet voor
elkaar krijgen (reflectieniveau 4). Op
de vraag van de docent of het probleem
van de verwijdering tussen de ik en
Oeroeg alleen een cultuurverschil is,
merkt zij op: `De ik is slachtoffer van
de rol die de vader wil dat de ik speelt.
Vader voelt zich verplicht Oeroeg naar
een school te sturen. Allemaal worden
ze slachtoffer, maar steeds van andere
dingen.' (reflectieniveau 5)
Cohn
Dit brengt ons bij de uitkomsten van
onderzoek door Cohn. Lawrence D.
Cohn (Westenberg e.a. 1998) vermeldt
als uitkomsten van zijn onderzoek naar
`age trends' dat de schoolomgeving een
belangrijke sturende rol heeft als het
gaat om sociaal-emotionele ontwikkeling van het ene stadium naar het
andere. De resultaten van het onderzoek van Cohn geven voor alle jongeren aan - in ieder geval totdat zij in de
jongvolwassenheid komen - dat de
eisen die een school op sociaal gebied
aan een leerling stelt invloed heeft op
zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.
Terugblikkend op de theorievorming
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zoals wij die zojuist hebben uiteengezet, durven wij te stellen dat nu het
literatuuronderwijs door de invoering
van de Tweede Fase op een wat andere
wijze gestalte gaat krijgen, het van
groot belang is dat leerlingen, in aanraking komend met het literatuurdossier, zodanig gestuurd worden door
opdrachten en vragen dat zij gedwongen worden te reflecteren op een hoger
niveau dan ze uit zichzelf zouden
doen. Aangezien de eindtermen voor
literatuuronderwijs in de Tweede Fase
onder andere aangeven dat `de kandidaat in staat (is) aan de hand van literaire teksten een aantal leerervaringen
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'
en wij docenten nu al weten dat dit
voor veel leerlingen te veel gevraagd is,
zullen we dus grondig moeten sturen
in de wetenschap dat het effect sorteert. Een van die mogelijkheden om te
sturen, hebben we bij toeval ontdekt
toen onze respondenten meededen aan
het interventieonderzoek (het lezen
van tien boeken door Go leerlingen).
Het bleek ons dat de vragenlijsten die
de respondenten invulden naar aanleiding van een gelezen boek hun inzicht
in dat werk verdiepten. Onder het kopje `didactische aanbevelingen' (zie hieronder) staan een paar vragen als voorbeeld. Een andere uitdaging ligt in de
mogelijkheid leerlingen zodanige literatuurdossieropdrachten te geven dat
zij gedwongen worden op de hierboven
vermelde reflectieniveaus te functioneren. Ten slotte kan men - nog tijdens
het tentamen - door vragen te stellen
die gericht zijn op een naastliggend
hoger reflectieniveau leerlingen alsnog
antwoorden ontlokken, waarop zij
nooit zouden zijn gekomen als de
vraag niet juist op deze wijze gesteld
was.

Didactische aanbevelingen Sturende vragen
Het wordt tijd voor wat voorbeelden.
Allereerst een paar uit ons interventieonderzoek (het lezen van tien door ons
uitgekozen boeken). Alle respondenten
(4 en 5 havo, 4 t/m 6 vwo) lazen Een
bruid in de morgen. Na bestudering van
dit toneelstuk reageerden zij op vragen
en stellingen die wij in een vragenlijst
hadden opgenomen. Hier volgen er
vier van de 21, waarbij bij elke vraag of
stelling moest gekozen worden uit de
volgende antwoorden: ik ben het daar
i) `helemaal mee eens',
2) `mee eens', 3) `een beetje mee eens',
4) `mee oneens', of 5) `helemaal mee
oneens':
• In dit stuk gaat het om een gezin dat
in armoede leeft. Een huwelijk tussen Thomas en nicht Hilda zou die
armoede kunnen verdrijven. Dit is
een goede oplossing;
• Andrea zou begrip voor de plannen
van de moeder moeten hebben, want
die probeert het gezin te redden;
• De moeder zou met Andrea moeten
praten en niet zo bot haar zin moeten doordrijven. Zo ga je niet met je
dochter om;
• De moeder in dit gezin is de enige
die de realiteit van de armoede en
mislukkingen onder ogen wil zien
en er wat aan wil doen. Daarom zet
ze haar idealen aan de kant en probeert er het beste van te maken. Ik
zou dat ook zo doen.
De leerlingen die meededen aan het
interventieonderzoek en kwamen
napraten over het boek dat ze gelezen
hadden en de vragenlijst die ze voor
het onderzoek hadden ingevuld, verklaarden tijdens dat gesprek dat ze
dankzij het invullen van de opdrachten
uit die vragenlijst meer inzicht in de
achtergronden van het gelezen boek
hadden gekregen.

Mogelijke literatuurdossieropdrachten

• Beantwoord nog voor je het boek
gaat lezen de volgende vraag: Wat
zou je willen leren/opsteken van het
verhaal dat je nu gaat lezen?
• Wat heb je geleerd/opgestoken van
wat je gelezen hebt?
• Ben je het eens of oneens met de
keuzes van de hoofdpersonages in
dit boek?
• Neem twee voor het verhaal belangrijke keuzes en geef controleerbare
argumenten voor je reacties.
• Zoek een liedtekst of een partituur
op waarvan jij vindt dat die past bij
(delen van) het verhaal. Geef controleerbare argumenten voor je keuze.
• Herken je zaken in het verhaal die
zich ook in ons dagelijkse leven kunnen afspelen?
Tentamenvragen die aanzetten tot
nadenken op een hoger niveau

Naar aanleiding van De Tweeling zou de
docent bijvoorbeeld de volgende
vragen en opmerkingen aan de leerling
kunnen voorleggen:
• Je zegt dat je de meeste sympathie
voor Anna voelt. Hoe is dat mogelijk? Ze is Duitse, heeft in HitlerDuitsland gewerkt en gewoond en
zal nou even een mooi verhaal
ophangen over hoe moeilijk het
wel niet was.
• Iedereen zegt dat hij, nadat een oorlog afgelopen is, nou juist niet heeft
meegedaan aan oorlogsmisdaden.
Dat geldt dus ook voor Anna, of niet?
Met deze opmerkingen (uitdagingen)
dwing je leerlingen na te denken op
hogere reflectieniveaus dan die van de
gebeurtenissen. je vraagt naar relaties
(reflectieniveau 4), naar morele keuzes
en inzicht in het handelen van mensen
en van jezelf, je dwingt leerlingen na te
denken over zichzelf in relatie tot een
gelezen werk en de wereld die ons
omringt (reflectieniveau 5 en 6). Een
andere vraag kan zijn: Jij bent even

Lotte, je wordt overrompeld door je
tweelingzus Anne met wie je eigenlijk
niets meer te maken wilt hebben. Hoe
ga jij reageren? (reflectieniveau 4 of 5,
al naar gelang het gegeven antwoord) .
Noodzakelijk voor juist inzicht in de
ontwikkeling van adolescenten in relatie tot hun literatuurtentamen is het
feit dat docenten zelf ten minste in een
hoger niveau van sociaal-emotionele
ontwikkeling zijn aangekomen dan de
hoogst ontwikkelde leerling. Is dat niet
het geval, dan kan de tentaminerende
docent de antwoorden niet juist interpreteren en slaat de discussie over het
onderwerp dood.
Samenvatting

We hebben een overzicht gegeven van
sociaal-emotionele ontwikkeling zoals
die bij adolescenten in onze cultuur
plaatsvindt. Deze ontwikkeling wordt
in ontwikkelingspsychologische termen weergegeven (stadia van sociaalemotionele ontwikkeling) . Voortvloeiend uit deze onderzoeksresultaten
(Westenberg e.a. 1998) probeerden we
te komen tot een beschrijving van leesattitudeontwikkeling. De kern hiervan
is het stap voor stap doorgroeien naar
een rijkere vorm van reflectie op datgene wat is gelezen. Nader onderzoek
moet uitwijzen of er inderdaad sprake
is van vijf stappen in de ontwikkeling
van reflectie op een gelezen werk. Vanwege de voortschrijdende interpretaties
van de dataverwerking uit ons onderzoek en dan vooral in verband met de
andere benadering van werken aan en
met literatuur in de Tweede Fase, hebben wij een drietal didactische aanwijzingen kunnen destilleren, die leerlingen tijdens hun voorbereiding en zelfs
op het moment van tentamen doen
nog kunnen helpen aan een dieper
inzicht in een gelezen werk. Een
inzicht dat aangrijpt op tekstervaring
en tekstverwerking. Deze nieuwe wijn
(tekstervaring en tekstverwerking)

moet in nieuwe zakken (didactische
werkvormen) bewaard worden./
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Het schoolvak Nederlands onderzocht
Ruim een jaar geleden verscheen Het schoolvak Nederlands onderzocht. Het boek bevat een inventarisatie van
onderzoek naar onderwis Nederlands als eerste en tweede
taal in Nederland en Vlaanderen.

Dick Schram

Het karakter van het boek

Uit ervaring weet ik dat delen van de
overzichtsstudie van Hoogeveen en
Bonset al driftig gekopieerd worden
door degenen die zich met hun onderzoek richten op de middelbare school.
Hoewel dat niet leuk is voor de uitgever bewijst het wel dat het boek in een
behoefte voorziet en aan een van de
doelstellingen direct beantwoordt.
In het inleidend hoofdstuk constateren
de schrijvers dat onderzoeksgegevens
vaak weinig overtuigend, relevant en
toegankelijk zijn voor de onderwijsgevenden en degenen die op allerlei
wijze bij het onderwijs betrokken zijn.
Met name de vergroting van de toegankelijkheid van onderzoeksresultaten
stellen zij zich als doel. Het overzicht
van die resultaten kan volgens hen een
antwoord geven op de vragen wat ze
betekenen voor het onderwijs en welk
vervolgonderzoek verricht kan worden,
en biedt tevens steun bij het ontwikkelen van materiaal.
Het boek biedt een overzicht van empirisch onderzoek op het gebied van het
schoolvak Nederlands. Daartoe is het
onderzoek opgedeeld in een zevental
onderwijsdomeinen: literatuuronderwijs, leesonderwijs, schrijfonderwijs,
onderwijs in mondelinge taalvaardigheid, onderwijs in taalbeschouwing,
onderwijs in argumentatie en onderwijs Nederlands als tweede taal. Voorts
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is een hoofdstuk gewijd aan domeinoverschrijdend onderzoek. Binnen elk
van de domeinen is het overzicht
geordend naar de fasen van het onderwijsleerproces: doelstellingen, beginsituatie van de leerlingen, onderwijsleermateriaal, onderwij sleeractviteiten,
en instrumentatie en evaluatie; het is
een bruikbare, maar niet sluitende
indeling. Het gerapporteerde onderzoek betreft de periode 1969-1997 en
naast Nederlands ook Vlaams onderzoek. Het betreft tevens empirisch
onderzoek — naast enkele studies waarin lesmateriaal wordt geanalyseerd —
dat zich richt op leerlingen van 12 tot
z8 jaar. Sedert 1969 is binnen het
onderwijs het communicatieve paradigma dominant en daarmee legitimeren de auteurs de keuze voor het begin
van de inventarisatie. Het onderzoek
wordt niet kwalitatief beoordeeld.
Dat is een goed uitgangspunt voor een
inventarisatie, zodat het aan de gebruiker van het boek overgelaten wordt dat
te doen. Maar wie sommige besproken
publicaties zelf bekijkt, zal opmerken
dat rijp soms met wel erg groen
samengaat. Overigens besluiten de
auteurs elk hoofdstuk met een
beschouwing over het materiaal en
stellen ze zich de vraag welke aanbevelingen het oplevert voor onderzoek en
onderwijs. Vanzelfsprekend is ook dat
alleen aan Nederlandstalig onderzoek

aandacht wordt besteed. Maar wanneer
de inrichting van onderwijs mede op
resultaten van empirisch onderzoek
dient te worden gebaseerd, kan buitenlands onderzoek niet achterwege blijven. De auteurs beperken zich ook tot
direct aan onderwijs gerelateerd onderzoek; daarmee valt algemeen lezersonderzoek buiten boord, terwijl dat
toch ook belangrijke implicaties en
consequenties kan hebben voor het
onderwijs. Het boek zou idealiter een
vervolg moeten krijgen waarin aan
deze wensen tegemoet wordt gekomen,
maar dat zal niet gemakkelijk: en gauw
te realiseren zijn.
In totaal worden 304 onderzoeken
besproken; verheugend is te constateren dat de uitvoering van empirisch
onderzoek belangrijk toegenomen is
in vergelijking met het eerder door
Janssen en Bonset gegeven overzicht
in 1987. Dat overzicht is overigens in
het boek geïntegreerd. Het aandeel van
het onderzoek naar het literatuuronderwijs is niet onaanzienlijk, maar het
valt te bezien of het kwalitatief wel
altijd het niveau van bijvoorbeeld het
onderzoek naar het schrijfonderwijs
haalt. Naast het kwantitatieve overzicht
van het onderzoek dat de ontwikkelingen in een tabel direct zichtbaar maakt,
geven de auteurs een uiterst bruikbaar
en nuttig overzicht van de besproken
studies per hoofdstuk naar auteur(s)
jaartal en pagina waar het besproken.
wordt, onderwerp van onderzoek,
onderzocht(e) schooltype(n) en methode van onderzoek. Samen met de
bibliografie wellicht de bladzijden die

het snelst gekopieerd zullen gaan
worden.
Onderzoek naar het literatuuronderwijs
Bezien we nu het hoofdstuk over het

literatuuronderwijs wat nader.
In de paragraaf doelstellingen' wordt
een viertal Nederlandse onderzoeken
gerapporteerd. De Glopper en Van
Schooten constateren in hun behoefteonderzoek bij onderwijsgevenden en
(oud-)leerlingen uit i g g o een grote
behoefte aan kennis over de moderne
literatuur (na 1945) en haar context.
Janssen treft in een enquête onder
leraren van havo- en vwo-scholen de
in de theoretische literatuur besproken
doelstellingen ook inderdaad aan, en
wel in volgorde van frequentie: culturele vorming, individuele ontplooiing,
maatschappelijke en esthetische vorming. De primair nagestreefde doelstelling van het literatuuronderwijs
vindt haar weerslag in lesstof en werkvormen. In het algemeen wordt een al
te groot accent op leerlinggerichtheid
ten koste van de ontwikkeling van literaire competentie niet juist geacht. De
implicatie van dit standpunt voor de
doelstelling zoals die voor de Tweede
Fase wordt geformuleerd, komt niet ter
sprake. Er is geen onderzoek dat zich
richt op lbo-, mavo-, en vmbo-scholen.
Het onderzoek dat onder `beginsituatie' besproken wordt, betreft leesmotivatie, leesgedrag (leesfrequentie, leesstof) en de ontwikkelingen daarin. In
haar bekende onderzoek Waarom zou
je lezen? (1986) breekt Tellegen een
lans voor het spontane lezen, waaraan
door de nadruk op cognitie en reflectie
in het onderwijs afbreuk wordt gedaan.
Het lezen voor ontspanning en spanning is immers de belangrijkste motivatie om te lezen. In de afgelopen
periode vindt deze gedachte meer en
meer weerklank. Uit wat ouder onderzoek uit de jaren '7o en '8o blijkt dat

leerlingen op lbo-mavo/vmbo-scholen
wel graag lezen. Maar Tellegen constateert dat degenen die het minst regelmatig lezen juist op deze schooltypen
te vinden zijn. In de recente dissertatie
van Van der Bolt — Ontroerend goed
(a000) — blijkt dit opnieuw.
Onderzoek naar de ontwikkelingen in
leesmotivatie en leesgedrag, die steeds
geringer worden naarmate de leerlingen ouder worden, betreft voornamelijk de rol van het fictie- en literatuuronderwijs als leessocialiserende
instantie. Dat onderwijs komt er
meestal niet goed af, maar de precieze
relatie tussen deze factor en andere
factoren, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologische en algemeen culturele factoren, is nog niet duidelijk.
Meer rekening houden met de niet
onverdeeld negatieve beginsituatie kan
het onderwijs wel sterk worden aanbevolen. Wellicht geldt dit voor het vmbo
nog in sterkere mate. Dit type onderwijs is trouwens in deze paragraaf goed
in het onderzoek vertegenwoordigd.
Desondanks is nader onderzoek naar
het actuele leesgedrag van leerlingen
van het vmbo gewenst.
Verreweg het grootste aantal studies
wordt gerapporteerd in de rubriek
`descriptief van het cluster `onderwijsleeractiviteiten'. Het is een ietwat heterogene rubriek, omdat de studies zowel
methodisch als naar onderwerp kunnen verschillen. Zo zijn er enkele casestudies die een illustratie vormen van
een lespraktijk, maar — zoals de samenstellers terecht opmerken — weinig
generaliseerbaars bieden. Een onderzoek naar het begrijpen van ironie
(Van Assche) staat er verloren tussen.
Hier wreekt zich het criterium van de
keuze van het boek: omdat het een
onderzoek naar leerlingen betreft,
wordt het opgenomen, maar er is meer
onderzoek, ook bij leerlingen, naar
tekstbegrip. Dat samen bespreken zou
zeker zo zinvol zijn geweest. Onder-

zoek naar het onderwijs op het vmbo is
sterk ondervertegenwoordigd.
De samenstellers bespeuren twee
tendensen in de onderzoeken: het
literatuuronderwijs is grotendeels
traditioneel ondanks vernieuwingen in
de opleiding van de leraren zelf, en er
zijn leerlinggerichte aanzetten, maar
die worden niet altijd optimaal in praktijk gebracht. Deze bevinding vraagt
natuurlijk om onderzoek naar het
onderwijs in de Tweede Fase, waar
getracht wordt deze `manco's' te verhelpen. Andere ingrediënten van het
onderzoek betreffen de problematische
positie van de literatuurgeschiedenis
zowel voor leraren als voor leerlingen,
en de verplichting van het schoolse
lezen waar oud-leerlingen minder
ongunstig over denken dan de huidige
leerlingen. Hoewel Janssen constateert
dat de reeds genoemde benaderingen
in het onderwijs samenhangen met
werkvormen en lesinhouden, kan men
toch wel met de samenstellers constateren dat er een grote mate van diversiteit in het literatuuronderwijs bestaat.
Naast het vele descriptieve onderzoek
staat slechts één construerende onderzoekspoging; het gaat om een programma voor tekstervarend onderwijs,
waarbij door de onderzoeker zelf
bedenkingen met betrekking tot de
haalbaarheid ervan worden geuit. Ook
daarom is vervolgonderzoek noodzakelijk, temeer daar uit — overigens
schaars — effectonderzoek blijkt dat de
tekstervaringsmethode voor de kwaliteit van de receptie van literaire teksten
weinig oplevert, terwijl deze benadering wel de waardering voor het literatuuronderwijs doet toenemen.
De opbrengst van het literatuuronderwijs wordt, zoals uit onderzoek van
Janssen en Rijlaarsdam blijkt, door
leraren niet altijd juist ingeschat. Zij
oordelen te negatief over de attitudes
van leerlingen en zij stellen de doelen
met betrekking tot kennis en inzicht te
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Afsluitend
De samenstellers wijzen in hun nabeschouwing nogmaals op de `explosieve'
groei van het aantal onderzoeken; dat
neemt niet weg dat er nog steeds te
weinig aandacht is voor de praktijk van

de orde komen die voor de literatuurles
van belang zijn. Dit geldt met name
voor de hoofdstukken over het leesonderwijs en het domeinoverschrijdende
onderzoek. Als desideratum kan ook
genoemd worden de samenhang van
literatuuronderwijs en de overige delen
van het vak Nederlands.
Voorts worden per noemer ('doelstellingen' et cetera) de resultaten van het
onderzoek samengevat en conclusies
aangegeven voor het onderwijs; deze
zijn grotendeels al ter sprake gebracht.
In het algemeen wijzen Hoogeveen en
Bonset op de positieve kanten van de
beginsituatie waar leraren door een
actievere inbreng van leerlingen te
bewerkstelligen beter op in kunnen
spelen. En dat betreft een van de moeilijkste kanten van het geheel: de implementatie van onderzoeksresultaten,
een voor alle wetenschappen trouwens
bekend probleem. De auteurs van Het
schoolvak Nederlands onderzocht kan
niets verweten worden; zij hebben met
hun monnikenwerk een belangrijke

het literatuuronderwij s en voor het fic-

impuls gegeven.

hoog. Overigens is al het vermelde
onderzoek van Tanja Janssen nu te vinden in haar boek Literatuuronderwijs bij
benadering uit 1998.
Ten slotte wordt nog een enkel onderzoek besproken naar het ontwikkelen
van een toetsmatrijs voor vaardigheden
en inzichten met betrekking tot literatuuronderwij s in het algemeen en van
een analyse-instrument voor het beoordelen van de leerlinggerichtheid van
toetsen in het bijzonder. Het is jammer dat deze aanzetten weinig weerklank vinden in het onderwijs. Ook de
onderzoeken die besproken worden in
de rubriek `analyse van onderwijsleermateriaal' bieden veel houvast voor kritische beschouwingen van literatuurmethoden.

tieonderwij s in het algemeen (ook voor
de leeftijdsgroep van de basisschool).
Het Vlaamse onderzoek is ver in de
minderheid. Het heeft weinig zin aan
te geven waar bij voorkeur onderzoek
naar zou moeten worden gedaan, gegeven het weinige onderzoek dat er is en
dat ook nog eens zeer onevenwichtig
over de gehanteerde noemers is verdeeld. Het accent ligt op de bovenbouw
van havo en vwo, dus de basisvorming
en het vmbo krijgen de minste aandacht. De samenstellers constateren
dat, gegeven de traditionele insteek van
het onderwijs, er meer aandacht zou
moeten komen voor het vernieuwen
ervan; dat betekent dat de Tweede Fase
onder de loep moet worden genomen.
Hoewel deze bespreking zich beperkt
tot het hoofdstuk over het literatuuronderwijs wil dat niet zeggen dat er ook
niet in andere hoofdstukken zaken aan
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Mariëtte Hoogeveen en Helge Bonset,
Het schoolvak Nederlands onderzocht —
Een inventarisatie van onderzoek naar
onderwijs Nederlands als eerste en tweede
taal in Nederland en Vlaanderen.

Leuven/Apeldoorn (Garant) 1998.1

Literair mechaniek
In augustus 1999 verscheen Literair mechaniek —Inleiding
tot de analyse van verhalen en gedichten van de hand van
Erica van Boven en Gillis Dorleijn, beiden verbonden aan de
vakgroep Moderne Nederlandse Letterkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Na een overzicht van de opzet en
inhoud van dit boek geef ik een indruk van min bevindingen
als lezer. Ten slotte zal ik mij buigen over de vraag wat
Literair mechaniek kan betekenen voor het onderwis.
Alfons Andriessen

Indeling
Vanuit de overtuiging dat poëtische en
verhalende elementen niet zijn voorbehouden aan respectievelijk poëzie en
proza, maar een wijdere verbreiding
kennen die zich niet eenvoudig laat
indammen, komen de auteurs in hun
boek tot de volgende driedeling:
• Genres
• Poëtisch taalgebruik
• Verhalende teksten
Zij geven aan gelijkwaardigheid in
behandeling van poëtische en verhalende teksten na te streven en betreden daarmee een relatief nieuw pad.
Deel i is het minst omvangrijk, terwijl
deel 2 een iets grotere omvang heeft
dan deel 3.
Genres
De genreonderscheiding in dit boek is
gebaseerd op communicatieve situaties
en valt uiteen in lyriek enerzijds en
verhalende teksten (epiek en dramatiek) anderzijds. Bij lyriek (hoofdstuk i)
hebben we te maken met een monologische taalsituatie. Er wordt duidelijk
gemaakt dat de stijlmiddelen uit de
klassieke retorica niet toereikend zijn

om een hard onderscheid te maken
tussen poëzie en proza. Grappig is de
constatering, aan de hand van een
songtekst van Marco Borsato, dat popmuziek zich soms met gretigheid van
gedateerde stijlmiddelen bedient. Na
als meest harde onderscheid het
verschil tussen een zachte (proza) en
een harde (poëzie) return te hebben
gebrandmerkt, stellen de auteurs vast
dat poëzie, net als onkruid, niet te definiëren valt.
De dialogische taalsituatie is kenmerkend voor dramatiek, terwijl er in
epische teksten sprake is van een ingebedde taalsituatie (hoofdstuk 2). Een
probleem bij dit laatste is dat de beide
niveaus van de tekst, dat wil zeggen de
vertelinstantie en het verhaal, niet
altijd goed te onderscheiden zijn. Er
wordt verwezen naar de narratologie,
die soms beschouwd wordt als een
bundeling van vertel- en verhaaltheorie, maar soms ook wordt gebruikt
om uitsluitend de verteltheorie mee
aan te duiden.
Poëtisch taalgebruik
Het tweede deel van het boek kent een

heldere opbouw. Na een korte uiteenzetting van de theorie van Jakobson
wordt de poëtische functie (hoofdstuk
3) geïntroduceerd: de taaluiting zelf
komt op de voorgrond te staan. In
poëtisch taalgebruik treedt
foregrounding op, waardoor de primaire
orde van het alledaagse taalgebruik
wordt doorbroken en er sprake is van
een secundaire ordening, de poëtische.
Deze foregrounding kan twee gedaantes aannemen: er is sprake van
ofwel een overschrijdende (=deviatie)
ofwel een versterkende (=equivalentie)
werking op taalregels. Als eerste
kennismaking wordt een aantal
slogans uit de wereld van de reclame
onder de loep genomen, waarna de
werking van deviatie en equivalentie
aan de hand van poëzie op zeven talige
niveaus wordt uitgelegd. Het belang
van kennis van conventies en intertekst, bijvoorbeeld uit de bijbel en de
mythologie, in geval van historische
teksten krijgt speciale aandacht.
Het onderscheid tussen deviatie en
equivalentie vormt ook de leidraad van
de hoofdstukken 4, 5 en 6 waarin het
metrum (equivalentie), de klankherhaling en de strofische vormen (equivalentie), en de stijlfiguren (deviatie en
equivalentie) behandeld worden,
terwijl bij de behandeling van beeldspraak (hoofdstuk 7), waarbij uitgegaan
wordt van een verkiezingsleus van een
politieke partij en waarin metaforen,
metonymia en symbolen aan bod
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komen, ook de beperkingen van het
gehanteerde onderscheid in zicht
komen.
Verhalende teksten

In de hoofdstukken 8 tot en met 14
staan verhalende teksten centraal. Met
nadruk wordt gesteld dat gedichten
hiervan niet zijn uitgesloten, omdat het
onderscheid lyriek/epiek het uitgangspunt is. In de ingebedde situatie
hebben we te maken met vertellerstekst
en persoonstekst en er is vaak sprake
van interferentie. De auteurs hebben
gekozen voor de typologie van Stanzel
(hoofdstuk 8) en niet voor de verteltheorie die Mieke Bal heeft geintroduceerd, omdat deze slechts geschikt
zou zijn voor gedetailleerde analyse. De
typologie van Stanzel is volgens de
auteurs niet alleen geschikt voor de
karakterisering van een roman of verhaal, maar ook voor de beschrijving van
kleinere passages. De auctoriale, personale en ik-vertelsituatie worden vervolgens uit de doeken gedaan en er is aandacht voor vertelsituaties die zich aan
deze indeling onttrekken.
In hoofdstuk 9 maken we kennis met
de indirecte rede en haar varianten en
treden de mogelijkheden van focalisatie (Bal) terloops voor het voetlicht.
Hoofdstuk io (Tijd) opent de weg voor
de bespreking van een aantal structuuraspecten van verhalen en wordt
gevolgd door Motieven (ii), Ruimte
(12) en Personages (13).
In hoofdstuk ro maken we kennis met
het onderscheid fabel/sujet en de verschillende mogelijkheden, onder
andere vertraging en versnelling, die
zich in de verhouding tussen deze twee
kunnen voordoen. Hoofdstuk ii maakt
duidelijk wat het verschil is tussen
motief en thema, tussen tekstintern en
tekstextern, en via de tegenstelling
identificatie/differentiatie bij het
leggen van verbanden, is de parallellie
met deel 2 (Poëtisch taalgebruik) een
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prettige steun in de rug.
Hoofdstuk 13 voert het personage, de
belangrijkste categorie voor de lezer,
ten tonele. Het krijgt relatief weinig
aandacht, omdat het lezersaandeel zo
groot is dat je het moeilijk los van de
individuele lezer kunt beschrijven. Het
onderscheid uit de verhaaltheorie
tussen personages en acteurs wordt
terzijde geschoven.
Het boek vervolgt met een uiterst
summier overzicht van de geschiedenis van de tekstinterpretatie en
eindigt met twee voorbeelden van
nieuwe benaderingen: de ideologiekritiek en de feministische tekstkritiek.
Na lezing
Dit mooie boek, helder van toon en
krachtig van opbouw, is geschikt voor
letterenstudenten of voor geïnteresseerden die een goede basiskennis (en
soms meer!) van het literaire
begrippenapparaat willen verwerven of
hun kennis ervan willen opfrissen. Aan
de hand van talrijke voorbeelden die
een grote spreiding kennen over de
geschiedenis krijgt de lezer een goed
beeld van de werking van wat de
auteurs het `literair mechaniek'

noemen. De voorbeelden hebben
gemeenschappelijk dat zij overwegend
worden geput uit het Nederlands erfgoed waarbij de grenzen van de literatuur soms worden overschreden. Het
begrippenapparaat wordt behalve in
het Nederlands ook in de moderne
vreemde talen aangeboden, maar
anderstalige voorbeelden zijn slechts
mondjesmaat aanwezig.
De kracht van de opbouw is het meest
overtuigend in het tweede deel, waar
de lezer geleid wordt aan de hand van
de `assen' deviatie en equivalentie.
Minder sterk is de opbouw van het
derde deel. De steeds terugkerende
positiebepaling, met name ten opzichte
van beginselen afkomstig uit de
verhaaltheorie, heeft op het lezen een

remmende werking. Wat betreft het
afsluitende hoofdstuk, waarin enkele
vluchtige historische schreden worden
gezet, vraag ik me serieus af of er
sprake is van een meerwaarde.
Onderwijs
In de Tweede Fase is het aanleren van

het literair begrippenapparaat, ongeacht
de inkleuring die de school geeft aan
het literatuuronderwijs, ondergebracht
bij het vak Nederlands. Een goed
inzicht in de samenhang tussen poëtische en verhalende teksten kan een
waardevolle bijdrage leveren aan de literaire competentie van docenten en leerlingen. De heldere uiteenzetting van de
begrippen en de theoretische onderbouwing helpen de (aanstaande) docent
beslagen ten ijs te komen en zijn eventuele deficiënties weg te werken of zijn
kennis op te frissen. Het register kan
hierbij goede diensten bewijzen.
Het aanleren van een begrippenapparaat is voor de leerling een hulpmiddel. Hij is bezig met de ontwikkeling van zijn persoonlijke leessmaak
die zijn weerslag vindt in het leesdossier. Deze leessmaak komt met
name tot stand door de interactie
tussen lezer en tekst. Vooropgesteld
dat deze interactie bij het verwerven
van literaire competentie hoofdzaak is,
vind ik dat de auteurs, als het er op aan
komt, de relatieve veiligheid van het
literair mechaniek verkiezen boven de
beleving van de tekst. Door wat meer
nadruk op narratologie en receptietheorie te leggen zou de docent beter
op zijn toekomstige taak worden voorbereid.
Erica van Boven en Gillis Dorleijn,
Literair mechaniek — Inleiding tot de
analyse van verhalen en gedichten.
Bussum (Coutinho) iggg (ISBN
go 6283 162 1 f 49,so).

na schooltijd
UTmviu Iim
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Een eiland in zee

Lemniscaat 2000
f 27,50 / Bfr 550
Oorlogsverhalen, ze zijn er in
overvloed. En toch is dit geen
reden om dit boek (dat trouwens
in 1999 de Deutsche Jugendliteraturpreis won) zomaar opzij te
leggen. Ondanks de verre van
vlekkeloze vertaling biedt het
verhaal namelijk heel wat kansen
tot inleving en verwent het de
lezer met een aantal mooie beelden. Een eiland in zee toont
immers op een indringende
manier hoe een tienermeisje,
ver van het echte oorlogsgeweld,
haar eigen kleine oorlogjes meemaakt. En hoe ze die dankzij een
niet te stuiten vastberadenheid
uiteindelijk ook weet te overwinnen. We schrijven het jaar 1939.
Duitsland heeft de oorlog verklaard aan Polen. Steffi en Nelli
zijn zusjes en joods. Ze worden
door hun ouders naar Zweden
gestuurd. Want daar zijn ze
veilig. Nelli belandt bij de lieve
tante Alma, Steffi bij de strenge
Marta. Terwijl de kleine Nelli
zorgenloos door het leven stapt,
kampt Steffi met serieuze aanpassingsproblemen. De vreemde
taal speelt haar parten en op
school wordt ze gepest. Maar
Steffi houdt vol en bewijst wat ze
waard is. Dat doet ze vanuit het
inzicht dat alles nu eenmaal is
zoals het is en dat je moet proberen er het beste van te maken.
Of Steffi en Nelli hun ouders

ooit zullen terugzien, kan de
lezer alleen maar hopen. Dat
zo'n weerzien op z'n minst erg
onwaarschijnlijk lijkt, is jammer
genoeg een feit.
SDJ

natuurkrachten heeft verzoend.
Ook de stijl van het boek — een
afwisseling van zakelijke berichten en suggestieve, emotionele
getuigenissen — houd je van
begin tot einde vast. Een aanrader.
SDJ

Waterkind

Houtekiet/Fontein 1999
f 29,90 / Bfr 595
In het jaar 1829 emigreert de
zestienjarige Sarah samen met
haar kleine broertje Tommy naar
Australië. Maar zonder ouders,
want die hebben ze niet meer.
Hoewel het land van de aboriginals voor Sarah vreemd terrein
is, weet ze er best te overleven.
Ze wordt dienstmeisje, maar
mag Tommy niet mee in huis
nemen. Daarom vertrouwt ze
hem toe aan de Whatley's, met
wie ze samen de overtocht maakte. Het leven is hard, maar Sarah
slaat er zich moedig doorheen.
Vooral de vriendschap met Bilu,
een inheemse vrouw, geeft haar
de kracht door te gaan. Maar het
noodlot slaat toe en Sarah verliest haar broer. Of ze ook dat
verdriet zal overleven, blijft een
onbeantwoorde vraag.
Een van de sterkste momenten
in dit exotische verhaal is ongetwij feld dat van het rituele bad in
de rivier. Het toont namelijk aan
hoe Sarah zich, in tegenstelling
tot de andere kolonisten, met dit
nieuwe land en met zijn intense

den: - •
Maskers

Clavis 2000
ƒ 2 4 , 5 0 / Bfr 45o
Dat Jessica met haar ouders op
vakantie is, is duidelijk. Maar
waar ze zich precies bevindt,
wordt enkel gesuggereerd. Toch
wijzen heel wat elementen in het
verhaal erop dat het om Venetië
gaat en dat de gebeurtenissen
zich afspelen in de periode rond
carnaval. Uit een bittere woordenwisseling tussen haar ouders
leidt Jessica ten onrechte af dat
zij de oorzaak is van hun vele
ruzies. Daarom vlucht ze het
hotel uit waar ze met haar
ouders verblijft, midden in de
nacht. Ze komt terecht in het
straatcarnaval en koopt, net als
de anderen, een masker. Vanachter dat masker ontmoet ze
een aantal mensen. Onder hen
ook Fiametta, een oudere vrouw,
de enige die geen masker op
heeft. Bij Fiametta voelt Jessica
hoe ze langzaamaan zowel letterlijk als figuurlijk haar eigen masker kan afzetten. En hoe ze zich
van het schuldgevoel dat ze heeft

bij de herinnering aan de dood
van haar zusje stilaan kan losmaken. De kracht van dit verhaal
zit in de suggestieve sfeerschepping. De setting is warrig en
mistig, de figuren lijken wel
schimmen. Bovendien kun je je
afvragen of Jessica wel echt op
de vlucht slaat of dat ze dit alles
alleen maar droomt. Hoe dan
ook, voor haar is de symboliek
van het masker in die ene
broeierige nacht wel duidelijk
geworden. De waarheid onder
ogen durven te zien, daar gaat
het uiteindelijk om. Maar of haar
ouders dat ook zullen kunnen?
SDJ

M

En met Anna?

Querido '999
f 2 9 95 / Bfr 599
,

En met Anna? is het vervolg op
het in 1996 verschenen Met mij
gaat alles goed van jan Simoen.
Anna, het zusje van de drie jaar
daarvoor aan aids gestorven
Jonas, is uitgegroeid tot een jonge vrouw van 16. Het verdriet
om haar broer heeft Anna nog
steeds niet helemaal verwerkt.
Bovendien waant ze haar andere
broer, Michaël, dood. Maar op
een dag krijgt Anna een brief uit
Kroatië waaruit blijkt dat
Michaël misschien nog leeft.
Voor Anna begint een lange reis,
een zoektocht naar hoe het nu
eigenlijk allemaal in elkaar zit.
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na schooltijd
Uiteindelijk belandt ze bij Martha, Michaëls Servokroatische
vrouw en bij de kleine Michaël
junior en leert Anna de ware toedracht van Michaëls lot kennen.
Maar ondertussen heeft ze ook
hoogte gekregen van zichzelf.
Het verhaal over Anna is voor
heel wat jonge lezers herkenbaar
en het confronteert hen met een
pijnlijke actualiteit. Bovendien is
het vlot en toegankelijk geschreven, al is het wel wat wennen
aan de verschillende vertelstandpunten. Maar die horen nu eenmaal bij het onstuimige en hectische karakter van dit boek.
SDJ

grote Rie bij wie Idde vaak aan
de toog hangt. Een echte vaderfiguur. Een man die hij op handen draagt. En dat mag Idde uiteindelijk op de dorpskermis ook
op een heel bijzondere manier
laten zien...
Dikke Idde gaat over goeie en
slechte meesters. Over klein zijn
en groter willen worden. Over
vriendschap en verdriet. Het verhaal speelt zich af in de jaren '50
en spreekt aan door de sterke
karaktertekening en de idyllische
portrettering van het OostVlaamse Zele. Maar ook door de
hele rist Vlaamse woorden en
uitdrukkingen die nauw aanleunen bij de spreektaal.
Deze `kostelijke' jeugdroman is

van steunfunctie-instellingen
kunstzinnige vorming bij het
ontwikkelen en uitvoeren van
lessen over kunst. Kunst van 4 tot
12 bevat voorbeeldlessen voor alle
leeftijdsgroepen in het basisonderwijs. Alle kunstdisciplines
komen aan bod: beeldende
kunst, film/foto/video, muziek,
dans, theater en literatuur. In
Kunst van 4 tot 12 staat de receptieve en reflectieve kunsteducatie
centraal. Uitgangspunt is de
beleving van kunst. Opdat kinderen zich kunnen verwonderen en
verbazen over kunst, nieuwsgierig worden en anders leren kij ken en luisteren. Kunst van 4 tot
12 geeft handvatten om kinderen
dichter bij kunst te brengen. De

dan ook beslist een aanrader.

cd-rom geeft een introductie,

Voor jong en oud.

verantwoording en gebruikswijzer voor de lessen. De uitgangspunten, doelstellingen en achtergronden van de uitgave worden
beschreven, waarna de lessen
volgen. De videoband geeft enkele ondersteunende registraties
van uitvoeringen en kunstproj ecten.
Kunst van 4 tot 12 is het resultaat
van het ontwikkelproject Kunst
in de Basisschool dat het LOKV
samen met twaalf steunfunctieinstellingen heeft uitgevoerd. In
'999 heeft het LOKV vanuit kostenoverwegingen besloten niet
over te gaan tot integrale uitgave
van het lespakket voor scholen.
De verdere ontwikkeling van het
lesmateriaal is stopgezet. Op
Kunst van 4 tot 12 staan lessen in
verschillende stadia van ontwik-

Dikke Idde

Lannoo 1999
f 24,50 / Bfr 450
Dikke Idde is zichzelf niet meer.
Meester Dekkers gaf hem van de
lat en dat gaat Idde, die al voor
de derde keer bleef zitten, te ver.
Dus hangt hij zijn meester aan
de kapstok. Want beter heeft hij
niet verdiend. Als `straf zet de
directeur dikke Idde in de klas
van meester Pijp. Gelukkig weet
die de opgroeiende jongen dankzij zijn aanschouwelijke manier
van lesgeven wel te boeien.
En na schooltijd? Dan slentert
Idde door zijn dorp. Zonder
vader, want die zit in Wallonië.
En zonder moeder, want die is
niet meer. Maar gelukkig is er

6o
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Kunst van 4 tot 12
Proeve van een lessenserie

Bij het LOKV Nederlands Instituut voor Kunsteducatie is
onlangs Kunst van 4 tot 12 verschenen. Deze uitgave, bestaande uit een cd-rom en videoband,
bevat 189 voorbeeldlessen om
met kinderen te kijken naar en te
praten over kunst. Het materiaal
varieert van een les over het
maken van een animatiefilmpje
tot een les over de uitgangspunten en inspiratiebronnen van een
kunstenaar. De uitgave is een
hulpmiddel voor consulenten

keling. Op de cd-rom is bij iedere les de status vermeld, aangevuld met een lijst van beoogde
bijbehorende materialen. Op de
website van het LOKV is vanaf 15
maart voor iedere discipline een
voorbeeldles te bekijken (zie de
rubriek Kunst en cultuur voor
kinderen en jongeren op:
www.lokv.nl) .
Kunst van 4 tot 12 kost f 149,50.
De cd-rom is ook los te :koop à
ƒ 9 50.
Bestellingen bij de Klantenbalie
van het LOKV, tel. (030) 233 23
,

28.

Schrijven

In het tweede nummer (jaargang
van het tijdschrift Schry.ven bespreekt Maarten Dessing
hoe uitgevers literaire talenten
zoeken. Imme Dros en Paul
Claes laten de lezer zien hoe
schrijvers de klassieken gebruiken als bron voor hun eigen
werk.
Schrijven het meest vrije beroep
dat er bestaat? Niet als jte„, zoals
de kinderboekenschrijvers
Rindert Kromhout en Frank
Herzen, binnen een gegeven
format moet werken.
`Dat hart en hoofd evenzeer
geraakt moeten worden, is het
eerste grondbeginsel van de
fictie', stelt Renate Dorrestein in
haar nieuwe boek Het geheim van
de schrijver. In Schrijven een fragment waarin Dorrestein ingaat
2000)

na schooltijd
op de vier grondbeginselen van
het vak.
Het nummer bevat verder twee
nieuwe rubrieken: De opdracht,
met deze keer een workshop
aansluitend bij het thema van de
Boekenweek: de homerische vergelijking. En Vraag e antwoord:
vragen van de lezers, beantwoord
door de redactie. Deze keer:
auteursrechten en royalties bij
ghostwriting.
En zoals altijd bevat het nummer: Klein kapitaal, over de
uitgeverij De Zingende Zaag;
Werkplaats: een workshop op
papier door Thomas Verbogt;
De gereedschapskist over pennen;
Textuur: proza en poëzie; en
Mediamet: recensies van boeken,
tijdschriften, cd-roms en websites.
In Schrikagenda het cursus- en
activiteitenaanbod voor beginnende, nieuwsgierige en gevorderde schrijvers.

met illustraties. Daarnaast
schreef hij artikelen, recensies,
essays en aforismen en zagen
enkele toneelstuken het licht.
De bundel Lach k Sterfis zijn
derde prozawerk en bestaat uit
grotendeels oorspronkelijke,
veelal sprookjesachtige vertelsels. De paperback bevat vooral
tragikomische, vaak eerder gepubliceerde verhalen.
Lach e Sterf verscheen bij
uitgeverij Servo, Assen
(W.A. Scholtenstraat ga,
9403 AJ Assen).
Het Elzenhaantje en andere fabuleuze vertelsels bevat laconieke

verhalen over dier en ondier.
Enige moraal is aanwezig. Het
bundeltje verscheen als tweede
deel van jaargang drie van de
INNOCENTI-reeks, uitgeverij
Innocenti (Postbus 24036,
35 02 MA Utrecht).

Schrijven is een uitgave van
Schrijven, Herengracht 495,
1017 BT Amsterdam,
tel. (020) 625 41 4I/
www.xs4all.nl/~schryven/
e-mail: schryven@xs4all.nl.

Lach c Sterf en Het Elzenhaantje en andere fabuleuze vertelsels

Van Hans Kilian verscheen
nige tijd geleden de verhalenbundel Lach c Sterf. De auteur
publiceerde eerder een aantal
dichtbundels, waarvan sommige
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na schooltijd
Nieuwe media en lezen
Literatuurstudie over leesgedrag
en nieuwe media

Het rapport Nieuwe media en
lezen - geschreven door Macha
van de Ven in opdracht van
Stichting Lezen - is tweeledig:
enerzijds is het een inventarisatie van onderzoek zoals dat de
afgelopen jaren in binnen- en
buitenland is verricht en anderzijds worden een aantal begrippen geoperationaliseerd.
Zo wordt onder meer de term
'nieuwe media' gedefinieerd, de
auteur neemt de ken mer ken van
Van Oriel (Internet en communicatie, 1999) over: multimedialiteit, interactiviteit en hypertekstualiteit.
Oaarnaast wordt ingegaan op de
kenmerken van oude en nieuwe
media en de verschillen en
definities van lineaire teksten of
hyperteksten. Zo ligt de structuur van een hypertekst niet vast
en kan te allen tijde de tekst worden aangepast. Het aantal teksten dat ermee in verbinding
staat, is in principe eindeloos.
Er is dus in tegenstelling tot
gedrukte teksten nooit sprake
van een definitieve tekst.
Nieuwe media en lezen wijst uit
dat de angst die onder velen Ieeft
dat nieuwe media een bedreiging
zouden vormen voor het leesgedrag (met internet als grootste
bedreiging) groter is dan de werkelijkheid uitwijst. Voor het trekken van definitieve conclusies is
het echter nog te vroeg. Op dit
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moment zijn technologische ontwikkelingen en daarmee nieuwe
media immers volop in ontwikkeling. In Nieuwe media en lezen
beschrijft de auteur op heldere
wijze dat de afgelopen decennia
veel onderzoeken zijn verricht
naar de relatie tussen lezen en
nieuwe media en dat de uitkomsten van de verschillende onderzoeken elkaar nogal eens tegenspreken. Het rapport sluit af met
een tweetal uitgebreide literatuurlijsten; de ene is duidelijk
gerelateerd aan het rapport zelf,
de andere is meer een handreiking voor de gebruiker om verder te zoeken in het brede veld
van (inter)nationaal onderzoek.
Het eerste exemplaar van Nieuwe
media en lezen werd op woensdag
29 maart, bij de opening van
Lezen Centraal, door de directeur van Stichting Lezen aangeboden aan de auteur. Exemplaren van Nieuwe media en lezen
zijn te bestellen door overmaking van f 25,- ten name van
Stichting Lezen, rekeningnummer 465899, onder vermelding
van Nieuwe media en lezen.

na schooltijd
Tsjip/Letteren zoekt met ingang van I januari 2001 een nieuwe
hoofdredacteur. De huidige hoofdredacteur ziet niet langer
kans het hoofdredacteurschap te combineren met een uiterst
arbeidsintensieve baan.
Als Tsjip-lezer kunt u inschatten wat de karakteristieken van
een eventuele hoofdredacteur moeten zijn: een hart voor
literatuur en onderwijs, een hoofd voor organisatie en een
netwerk voor auteurs . Plus de tijd pakweg een dagdeel in de
week - met pieken en dalen - aan Tsjip te besteden .
Hebt u belangstelling of weet u iemand die bereid en
bekwaam zou kunnen zijn, wend u dan tot Piet-Hein van
de Ven, tel. (024) 361 1636 (tijdens kantooruren),
e-mail: p.vandeven@ils.kun.nl.

na schooltijd
Vanaf3 november 1999 permanent
Tentoonstelling 'Waar komen de boeken vandaan?'
Literair Museum Hasselt, Bampslaan 35, 3500 Hasselt.
Geopend woensdag tim zaterdag van 14-17 uur en volgens
afspraak, tel. (OIl) 26 1787 I (OIl) 22 26 24 (groepsbezoeken) ,
fax (OIl) 23 22 97 .

23-24 september
' Stripdageri'. Brabanthallen, Den Bosch.
Inlichtingen: tel. (076) 541 59 90, e-mail: stripdagen@wxs.nl.
4-14 oktober
Kinderboekenweek (Nederland).

17maart-4 november
Tentoonstelling 'Wie schrijft er in dit huisje?' - Werk van Geert
De Kockere en Brigitte Minne. Literair Museum Hasselt,
Bampslaan 35, Hasselt. Geopend woensdag tim zaterdag van
14-17 uur, tel. (OIl) 22 26 24 (groepsbezoeken).

18-22 oktober / 3- 5 november
' De Opkomst', jongerentheaterfestival in Utrecht en Gent. Inlichtingen: LOKV, Hanneleen Straatemeier of Toos Bootsman, tel.
(030) 233 23 28, e-mail : opkomsteplokv.nl, internetsite:
www.opkomst.nl.

15 september
Europees symposium 'Oorlog en vrede in jeugdliteratuur'.
Katholieke Hogeschool Leuven, Departement Lerarenopleiding.
lnlichtingen: Annemie Leysen, tel. (016) 23 87 08,
fax (016) 40 50 87·

1-12 november
Boekenweek (Vlaanderen).
17-18 november
Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent.

23-24 september
'Dichter aan huis' . Buitenlandse dichters treden samen met
Nederlandstalige dichters op in de ambassadeurswoningen.
Het publiek trekt van residentie naar residentie.
Organisatie: Stichting Dichter aan huis, tel. (070) 346 57 86.
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Kom vanavond met verhalen
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Oorlog in verhalen en gedichten
Onder redactie van Annemie Leysen, Carol Fox en Irene Koenders

Een coproductie van
Bakermat Uitgeversen
Bibllon Uitgeverij.
Depubllcatiekwam tot
standdankzijeensubsidie
van het Comeniusprogramma van de
Europese Commissie.

'999 - 4'4 biz. - gebonden uitgave
i1lustraties van Gerda Dendooven
ISBN 90 5483 2045
fl. 42,50 inclusief BTW I Bfr. 750
(bestellingen in Belgie via Bakermat)
Bestelnummer 5"40

Oorlog is van aile tijden en al eeuwenlang vertellen mensen elkaar daar verhalen
over. Verhalen over agressie en gewapende conflicten, over onderdrukking en
vrijheidsberoving. Verhalen over ellende en verdriet, maar ook over heldenmoed
en vrijheidsdrang. Verhalen waarin ondanks de du isternis nog een sprankje hoop
doorklinkt.
Kom vanavond met verhalen vereeuwigt de Nede rlandse , Portugese en Engelse visie
op oorlog en onderd rukk ing in de twlntlgste eeuw . Een bundel om af en toe eens
wat in te lezen, want ieder fragment staat op zichzelf, of om te gebruiken voor een
didactisch doe I.
De leeftijdsaandu iding in het colofon lu idt 'voor acht jaar en (veel) ouder', wat
aangeeft dat de bloem lezing interessant is voor jong en oud . Er zijn bijvoorbeeld
gedichten opgenomen van oorlogsdichters uit de Eerste Wereldoorlog, de
zogenoemde 'w arpoet s', waarvan de inhoud ook voldoende toegankelijk is voor
kinderen. Verder bevat de bundel bijd ragen van onder meer Imme Dros, Paul
Rodenko, Anne Provoost , Theo Olthuis, lise Losa, Pamela Melnikoff en Daniel Filipe .
In de toelichting achterin is van ieder fragment een t itelbeschrijving en een korte
inhoud opgenomen.

Ook verkrijgbaar in de boekhandel

De bundel past in iedere prive-collectie, maar kan ook uitstekend dienst doen als
lesmethode. Te meer omdat in het najaar van 2000 een didactische handleiding bij
de bloemlezing verschijnt en het project wordt afgesloten met een Europees
nascholingsprogramma voor leraren en belangsteilenden.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Blbllon Klantenservice
T' (070) 3090 300
F' (070) 3°90 400
E' klantenservice@biblion .nl

De unieke comp ilatie van romanfragmenten , gedichten, korte verhalen en bladzijden
uit prentenboeken en strips uit de Nederlandse, Engelse en Portugese oorlogsliteratuur maakt van Kom vanavond met verhalen een naslagwerk dat in geen
(school)b ibl iotheek of documentatiecentrum mag ontbreken.

-------- ----- ------------------------ ------------------------------------------------- --------------~--Ja, ik wil bestellen:

o

Biblion Uitgeverij

exemplaren van Kom vanavond met verhalen it fl. 42,50 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Organisatie:
Naam contactpersoon :

Voorletters:

Adres' :

Huisnummer:

Postcode:

ITITI IT]

Telefoon:
Datum:

Woonplaats:
Fax:

IT] IT]

ITITI

E-mail:

'geen postbus in verband met bezorging door Van Gend & Loos
Fax uw bestelling aan : Biblion, fax (070) 3090400
Opsturen kan ook : Antwoordnummer 47001, t .a.v. Klantenservice, 2504 VD Den Haag

Handteken ing :

o=cIJJ
o=cIJJ
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Uitgave

Biblion Uitgeverij
Andre Henderickx, uitgever
Postbus 43026
2504 AA Den Haag
tel. (07 0) 309 03 80
fax (070) 309 05 55
e-mail: henderickxrgibiblion.nl
Abonnementen

Biblion Klantenservice
Postbus 43026
2504 AA Den Haag
tel. (070) 309 03 00
fax (070) 309 04 00
Bestellingen van abonnementen in Nederland per briefkaart of fax, onder vermelding van naam, adres, gewenst
abonnement en bestelnummer, en voorzien van handtekening en datum. Abonnementen gaan in per eerstvolgend nummer. Opzeggen van abonnementen voor
1 oktober van het lopende jaar. Factuur per kalenderjaar.
In Belgie: Swets Belgium NV, Eigenlostraat 21,
9100 SintNiklaas, tel. (037) 80 62 62, fax (037) 80 62 99.
Abonnees van TsjipjLetteren ziin automatisch begunstiger
van de Stichting Promotie Literaire vorming.
Abon nementsprijs

Instellingen f 60,- incl. BTW en verzendkosten,
bestelnummer 11018.
Particulieren f 45,- incl. BTW en verzendkosten,
bestelnummer 11019.
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Tsjip/Letteren is een uitgave van Biblion Uitgeverij onder
auspicien van de Stichting Promotie Literaire Vorming
te Nijmegen, met steun van Stichting Lezen namens het
ministerie van OCenW.
Redactie

Joris Bekkers (eindredactie), Joop Dirksen, Leo Ewals,
Sascha van Kuppeveld, Michel van der Maas, Andre
Mottart, Sacha Odenhoven, Frank Tarenskeen, PietHein van de Ven (hoofdredactie)
Vaste medewerkers

Kees Combat, Cor Geljon, Koos Hawinkels, Sofie De
Jonckheere, Nicolien Montessori, Warn de Moor,
Jacques de Vroomen
Medewerkers aan dit nummer

Joop Dirksen, Leo Ewals, Cor Geljon, Sofie De Jockheere, Nicolien Montessori, Warn de Moor, Dick Prak,
Piet-Hein van de Ven, Jacques de Vroomen

TS IP
lk vloog de trap op want ik begreep dat het nu een lcwestie van seconden was.
Daarbing de honderdjarige aan de touwen: hij was bezig een vOgelnestje te
malcen. Ik kroop bijna in zijn oor en gilde:'wei gefelidteerdU'
De jubilaris schudde het hoofd, maakte een dubbele salto en sprong op de
grond.
'Ik ben niet doof,' zei hij, zijn jas aantrekkend, 'ile ben aileen maar oud. Wat is
er aan de hand?'
'Bent u niet honderd jaar geworden?!' brulde ik.
'Man, spueeuw Diet zo,' sprak de grijsaard, de ringen optrekkend, 'ilc weet bet
heus wei.Vanavond komt de burgemeester met een schemerlamp en een enveloppe met inhoud. Die schemeriamp lean me Diet schelen, maar die enveloppe
interesseert me. Wat doen ze daar gewoonlijk in?'
Ik wist het Diet.
'Waarvoor komt u eigenlijk?'vroeghet mannetje wrevelig, 'Komtu iets aanbieden?'
'Ik kom iets vragen,' zei ik, 'vooreerst; hoe bent u zo 000 geworden?'
'Het ging vanzel£' antwoorddede jubilaris, 'elk jaar word je een jaar ouder, dat
Ugt in de natuur der dingen.'
'Doet u er iets voor?'
'Neen, ik doe er Diets voor, bet pat vanzelf: Dat is het leuke van dit 500rt werk.'
'Waaraan schrijft u bet toe?'
'Het is een kwestie van geduld. De aanhouder wint, wie het laatst lacht laebt bet
best, eind goed at goed, in die richting moet u bet zoeken.'

Basisvormgeving

Ellen Mulders
Bij het oms lag

Deze 'Brugklassers met rugzak' sierden het allereerste
nummer van Tsjip, uit april 1991. Het was tevens de
voorpagina van een dat jaar uitgegeven poezie- en tekeningenkalender, volgetekend en -geschreven door
25 leerlingen van het Christelijk Streeklyceum uit Ede.
Redactieadres

Tsjip/ Leueren
Instituut voorLeraar en School, Postbus 91°3,
6500 HD Nijmegen
t.a.v. Piet-Hein van de Ven
tel. (0 24) 361 r6 36

Tsjip/Letteren verschijnt vier keer per jaar:
in april, juni, oktober en december.
Kopij inzenden uiterlijk twee maanden voor de
vers chi jningsmaand.

Uit God&iecl Bomans, Kopshlldcen ('De bonderdjarige')
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In april 1991 verscheen het eerste nummer van Tsjip.
Zeventig pagina's, voor een deel gewijd aan de presentatie
van de Stichting Promotie Literatuuronderwijs op 21
december '990 en de werkgroepen die op de stichtingsdag
22 februari 1991 van start gingen — waarvan de meeste al
snel een zachte dood stierven. Ook bevatte het eerste
nummer enkele `volwaardige' artikelen, bijvoorbeeld een
diepgaande bespreking van het werk van de toen net
overleden Vlaamse literatuurdidacticus Armand Van Assche.
Die eerste jaargang telde drie nummers met in totaal meer
dan 200 pagina's, gewijd aan de bespreking van ontwikkelingen in het literatuuronderwij s, de literatuurwetenschap
en de literatuurdidactiek. Er was aandacht voor literaire
werken die het waard waren om in klas of leeskring
besproken te worden, er waren interviews met docenten,
met wetenschappers.
Aan het eind van de zesde jaargang, in nummer 4 dat de
toepasselijke titel `Mijn God' droeg, deelde Wam de Moor
mee dat er een fusie zou plaatsvinden met het tijdschrift van
de Vereniging Europese Letteren. Vanaf de zevende jaargang
zou het blad Tsjip/Letteren heten.
En dan nu de tiende jaargang. Een mijlpaal kun je fluitend
voorbijlopen, je kunt er ook even bij stilstaan, eens omkijken
naar het afgelegde traject en vervolgens de blik weer op de
toekomst richten.
We staan in dit nummer even stil bij tien jaar Tsjip(/Letteren), tien jaar bezig zijn met literaire, culturele en kunstzinnige vorming.

Wam de Moor, de man die aan de wieg stond van dit blad en
tot halverwege de achtste jaargang hoofdredacteur was, geeft
een overzicht van die periode.
De huidige redactieleden zochten in hun naaste omgeving
iemand die de afgelopen tien jaar actief was in ons
`werkgebied' en ze geven een weergave van het gesprek dat
ze hadden met de persoon van hun keuze.
Naast alle aandacht voor het jubileum vindt u uiteraard ook
nog andere artikelen in dit nummer.
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Tsjip/Letteren is tien jaar oud, of jong, en wordt nog steeds
gemaakt door mensen die geboeid zijn door en hun steentje
willen bijdragen aan literaire, culturele en kunstzinnige
vorming.
Tsjip/Letteren wordt nog steeds gelezen door mensen met
dezelfde interesse, die met de aangedragen steentjes wellicht
het bouwwerk van hun bezigheden kunnen voorzien van een
nieuwe uitzichten biedende serre, of ze kunnen ze inzetten
ter versterking van een bedreigd bastion.
Iedereen die ons blad een warm hart toedraagt, delen we
hier mee dat we niet bij deze mijlpaal blijven stilzitten: de
elfde jaargang staat al in de steigers.
Op naar de toekomst!

Joop Dirksen

na schooltijd
)aargang 1, 1991 - 1992
Het is bezorgdhe id om de toekomst van het Iiteratuuronderwijs in Nederland en
Vlaanderen die leidt tot de oprichting van de Stichting Promotie Literatuuronderwijs. Tsjip wordt het huisorgaan, en al wordt geregeld verslag gedaan van de
activiteiten van bestuur en werkgroepen , de nadruk ligt vanafhet begin op
ontw ikkelingen in de literatuurdidactiek binnen maar ook buiten het Nederlands
taalgebied. Aanjager van het eerste uur is didacticus Wam de Moor, die een
enthousiaste en hardwerkende groep medewerkers om zich heen verzamelt.
Voorname uitgangspunten zijn: leerlinggericht literatuuronderwijs, waarin
'leesplezier' uiteindel ijk moet leiden tot de vorming van kritische en competente
lezers, alsook literatuuronderwijs dat gestructureerd verloopt, van kleuterschool
tot en met universiteit, en bovendien vakoverschr ijdend werkt. Tsjip gaat de
eerste zes jaar van haar bestaan gekleed in een felgele jas.

TSJ'ip "_._"_......

Jaargang 2,199 2 - 1993
lI'

Okrobcr 1992

Na twee nummers met een nietje door de achterzijde is Tsjip binnen een jaar
uitgegroeid tot een bundel met een echte rug. De tweede jaargang brengt vier
delen met bijvoorbeeld uitgebreide besprekingen van het werk van Anton
Koolhaas, Toon Tellegen, Margriet de Moor en anderen. Daaraan is steeds
gekoppeld : hoe doe ik hier iets mee in de klas? Verder veel gesprekken met
docenten , om voeling met de praktijk te houden, en theoretische verkenningen
van vraagstukken als: staat een methode die uitgaat van tekstervaring een
gedegen tekstbestudering in de weg? Hoeveel feitenkennis heeft een lezer nodig
om adequaat om te kunnen gaan met een literaire tekst? Vakoverschrijdende
uitstapjes worden gemaakt naar de Franse, de Zuid-Afrikaanse, de rniddeleeuwse, de klassieke literatuur.

over Jele n in leeskringen
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De eerste jaren van de SPL en Tsjip
Bzj de overgang van de tijdschriften Tsjip en Letteren naar
het tijdschrift dat thans voor u ligt, gaf de redactie van Tsjip
een register uit. Daarin stond een terugblik op de afgelegde
weg over de eerste zes jaar van het tijdschrift en de Stichting
Promotie Literatuuronderwijs (SPL). Initiatiefnemer en
hoofdredacteur Wam de Moor herschreefzgn inleiding hij
dit register en lokt na tien jaar terug op zes jaar redactiewerk. Wam was tot en met nummer 8/2 hoofdredacteur,
ook van Tsjip/Letteren.
Wam de Moor
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Toen de SPL en de Vereniging
Europese Letteren in 1997 samengingen en zowel in Nederland als in
Vlaanderen hun nieuwe bestaansvorm
vonden — in Nederland betekende SPL
voortaan Stichting Promotie Literaire
Vorming, in Vlaanderen gingen
stichting en vereniging samen in de
Stichting Literaire Vorming (SLV) —,
was het zinvol ook de tijdschriften van
beide instanties samen te voegen en
wel tot Tsjip/Letteren, waarvan sinds
voorjaar 1997 vijftien nummers zijn
verschenen. De redactie van Tsjip vond
het jammer wanneer voor de
Tsjip/Letteren- lezers die het blad van de
SPL onvoldoende of niet kenden, een
grote reeks bijdragen over het
literatuuronderwijs onbekend zou
blijven. Vooral ten gerieve van deze
lezers werd een register op Tsjip
samengesteld, in de zekerheid
bovendien dat wij daarmee ook
degenen die het blad wél kenden een
plezier zouden doen. Een nuttig plezier
natuurlijk, want Tsjip was — en is — er
vooral om in de ontwikkelingen in en
buiten de school een kompas te zijn. In
de zes jaar dat Tsjip op zichzelf
bestond, als orgaan van de Nederlands-
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Vlaamse SPL, werd een nieuw
literatuuronderwij s in de steigers
gezet, met name in Nederland, waar de
Commissie Vernieuwing Eindexamens
Nederlands voor havo en vwo en die
van de moderne vreemde talen in 1991
hun plannen presenteerden en de
basisvorming per september 1993 de
literaire vorming expliciet in de
kerndoelen io en 17 opnam. Meteen
daarna werd begonnen met de
reconstructie van de bovenbouw in een
Tweede Fase, die per i augustus 1998
van start is gegaan, met voor het
literatuuronderwij s grote consequenties ten aanzien van de wijze van
presenteren van literatuur, de kennis
die verworven dient te worden, de
persoonlijke leessmaak en literaire
ontwikkeling van de leerlingen en
tenslotte de noodzaak vanuit
verschillende vakken tot een reële,
intensieve samenwerking te komen.
Ook met de collegae van de kunstvakken in het nieuwe vak Culturele en
Kunstzinnige Vorming i (CKV-i). Tsjip
heeft al deze ontwikkelingen nauwkeurig, vaak met instemming, soms
met tegenzin, gevolgd. Een vraag die
hier gesteld mag worden is: hoe

kwamen wij redacteuren daartoe?
Daarvoor even terug naar het begin.
De stichting

`Het literatuuronderwijs dreigt te
worden ondergesneeuwd en weggeduwd door de nadruk op basisvaardigheden zoals spreken, luisteren en
schrijven. Bundeling van krachten is
dus nodig,' aldus citeerde K UZI EN,
het kwartaalblad van de Katholieke
Universiteit Nijmegen in de herfst van
1990 ondergetekende. Die bundeling
van krachten had, blijkens de
verslaggeving in het universiteitsblad,
ook te maken met het verlangen om
het literatuuronderwij s meer structuur
te bezorgen. `Op de ene school
behandelen ze de hele rit vanaf Karel
ende Elegast tot aan Cees Nootebooms
Rituelen keurig chronologisch. Op de
andere school werken ze met thema's
zoals de dood, de vriendschap of het
feminisme in de literatuur. Hier
mogen ze alleen oorspronkelijk werk
lezen, daar zijn ook vertalingen
toegestaan.'
De 150 docenten en didactici die op i8
en 19 september 1990 naar Nijmegen
kwamen, wilden het hebben over het
begrip literaire competentie als
doelstelling voor het literatuuronderwijs. Of zoals prof. W. Bronzwaer het
formuleerde: `De literatuur spreekt
haar eigen taal. Doel van het
literatuuronderwijs is derhalve de
inwijding van leerlingen in dit literaire

systeem.' Hoe de inwijding zou
moeten gebeuren, daarover vooral ging
het. En die discussie vooral betekende,
nadat enkelen van ons al jarenlang het
idee geopperd hadden om een platform
tegen de verloedering te vormen, ook
de stimulans om tot de oprichting te
komen van de SPL, waarvan de
formele stichtingsakte in december
1990 de notaris passeerde.
Longitudinaal, latitudinaal

Het eerste bestuur van de SPL werd
gevormd door de initiatiefnemers uit
Nederland Koos Hawinkels (voorzitter), Wam de Moor (secretarispenningmeester) en Anja BijlsmaLindaart en uit Vlaanderen Ronald
Soetaert (vice-voorzitter) en Nicole
Rowan. Later, toen besloten werd de
werkzaamheden te verdelen over meer
mensen, ontstonden een hoofdbestuur
en deelbesturen voor Vlaanderen en
Nederland. Bij de voornoemden
voegden zich docente Nederlands,
Spaans en film Dorée de Kruijk,
classica Ank Hendricks, neerlandicusdidacticus Cor Geljon, vakdidactica
Spaans Lily Coenen, germanist Eus
Schalkwijk, angliste Francis Staatsen
en uit Vlaanderen de neerlandici/germanisten Johan van Iseghem, Mark
van Bavel en Elianne van Alboom. Wie
naar de docentschappen van de
betrokkenen keek, kon zien dat het
hier ging om een interdisciplinair
gezelschap, wat betekende dat de SPL
wilde staan voor het hele literatuuronderwij s, zelfs voor een categorie zoals
het basisonderwijs, hoewel die hier
niet vertegenwoordigd was. De SPL
wilde dat het literatuuronderwijs een
longitudinaal en latitudinaal karakter
zou krijgen, omdat literaire competentie verworven wordt vanaf het eerste
verhaal dat je als kind krijgt voorgelezen tot de zelfstandige interpretatie
van een niet zo eenvoudig gedicht en
het zelf kunnen vinden van boeken die

je geschikt en interessant acht om te
lezen met de achtergrondinformatie
die je daarbij eventueel nodig hebt.
Alle vakken met literatuur erin kunnen
daartoe bijdragen, vandaar die
latitudinaliteit. Bij de overgang van
Tsjip naar Tsjip/Letteren per i januari
'997 kon gezegd worden dat de SPL in
dit opzicht dicht bij het bereiken van
haar doelen was gekomen. Latitudinaliteit had haar realisatie gevonden in de
voorstellen voor vakoverstijgend
literatuuronderwijs, terwijl vanaf 1995
serieus gewerkt werd aan geïntegreerd
literatuuronderwijs. Longitudinaliteit
liet zich zien in de samenhang tussen
basisvormend literatuuronderwij s en
het literatuuronderwijs in de Tweede
Fase, dat met name door het gebruik
van het leesdossier en de didactische
procedures die daarbij ontwikkeld
worden, veel meer rekening zou
moeten gaan houden met het
persoonlijk domein van de leerling. Na
haar oprichting heeft de stichting
aanvankelijk heel wat werkgroepen in
het leven willen roepen. Daarvan
bleken uiteindelijk die voor onderzoek
— met onder meer Gert Rijlaarsdam,
Joop Dirksen, Tanja Janssen, Theo
Witte en Gerard de Vriend — en het
blad van de stichting levensvatbaar. De
werkgroep Onderzoek droeg bij aan de
opzet van de Nijmeegse conferenties,
in wezen een initiatief, sinds 1983, van
de Katholieke Universiteit, maar sinds
1992 mede gedragen door de SPL. En
vooral was zij van betekenis voor de
leden zelf, van wie met name Joop
Dirksen, Gerard de Vriend en Tanja
Janssen steun kregen voor de
ontwikkeling van onderzoek dat leidde
tot hun dissertaties en promoties in
1995, 1996 en 1998.
De formatie

Het eerste nummer van Tsjip
verscheen in april 1991 en werd
geboren uit enige zeer opgewekte

bijeenkomsten op kamer 6.1 r van het
Erasmusgebouw in Nijmegen, waar
twee redacteuren — M árgitka van
Woerkom en ik — hun normale werk
voor de literatuurdidactiek verrichtten.
Daarbij kwamen docent Nederlands
Frans Bernards, die zich had laten
kennen als voorstander en uitvoerder
van leerlinggericht internationaal
literatuuronderwijs, Anja BijlsmaLindaart, in Nijmegen afgestudeerd op
de didactiek van het literatuuronderwijs Engels, docent-didacticus
klassieken Harry Habets, eerder
genoemde Ank Hendricks, medeorganisator van de conferentie van
1990, en, een enkele keer uit Gent,
Ronald Soetaert, van wiens kennis,
wijsheid en humor wij gerust vaker
hadden willen genieten. We prezen
ons als redactie gelukkig dat er weinig
mutaties in de samenstelling van ons
team zijn geweest. Zij die gingen, zoals
Frans Bernards en Ank Hendricks,
werden opgeslokt door turbulent
onderwijs. Vanaf de tweede jaargang
leverde Tracy van Poppel, docente
Frans en ook in Nijmegen afgestudeerd, haar bijdragen, vanaf de derde
docent Nederlands-Duits Kees Combat,
vanaf de vijfde Joop Dirksen, gepromoveerd op de betekenis van de reader
response critics voor het literatuuronderwijs. Cultuurwetenschapper Dees
Maas fungeerde voor verschillende
nummers van de laatste jaargangen als
bekwaam en gedreven eindredacteur
en Véronique Damoiseaux, afgestudeerd op museumeducatie, kwam, met
CKV-i in aantocht, in de zesde jaargang de redactie versterken. Menig
medewerker zou ik hier graag met ere
noemen, maar met de opmerking dat
heel wat hiervoor aangeduide
bestuursleden van de SPL en in het
bijzonder de voorzitter zich actieve
medewerkers hebben getoond, beperk
ik mij tot het vermelden van de
bijdragen van leeskringleidster Willy
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Geursen, die ons stimuleerde de
literatuur zelf te laten ademen in ons
tijdschrift, en van mijn collega Hans
Ester, die keer op keer aandacht vroeg
voor de Duitse literatuur.
De formule

Het curieuze van Tsjip is geweest dat
wij vrijwel vanaf het eerste nummer
een formule hebben gevonden die we
bleken te kunnen handhaven. De naam
werd ontleend aan het geliefde boek
van Willem Elsschot en leidde meteen
tot de soortnaam 'tsjip' waarmee wij
graag onze nummers openden: een
pakkend citaat van omvang, liefst in
relatie tot het dominante thema van
een aflevering. Een `redactioneel' om
de gekozen thematiek toe te lichten
sprak vanzelf. Omdat we een
behoorlijke omvang van ons tijdschrift
nastreefden, wilden we het ook
illustreren. Hoe doe je dat zonder extra
kosten te maken — want op geld
moesten we nog even wachten? We
besloten, waar dit verantwoord was in
verband met de inhoud van het
nummer, een boek te bespreken met
behoorlijk wat aardige illustraties, dan
zijn die als het ware, gestrooid door het
blad, een versterking van de waardering die je voor het besproken boek
uitspreekt. Daar hebben we inderdaad
bijna nooit problemen mee gehad. Eén
keer wel, maar men was ons ter wille.
Vaste rubrieken werden de literaire en
didactische analyse van een boek, dat
kort tevoren bekroond was met een
literaire prijs, een tijdlang interviews
met mensen uit het veld, ontwikkelingen in het literatuuronderwijs,
boekbesprekingen en ingekomen
boeken. En onze relaties met de zeer
ruime buitenwacht, de bibliotheekcentra, de kunstinstellingen, de opleidingen en de verwante tijdschriften
brachten we onder in de rubriek met
de lelijkste naam die we konden
bedenken: `Externe betrekkingen'. Dat
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deden we niet, omdat we lelijk wilden
doen, maar we vonden zo gauw geen
mooiere.

subsidie van het Nederlandse
ministerie voor OC&W en 85%
Nederlandse abonnees.

Een register

Lespraktijk en interviews

In het register dat Tessy Duncker en ik
bij het oktobernummer van de zevende
jaargang van dit gecombineerde
tijdschrift voegden, kan men de
verschillende rubrieken langslopen.
Wie dat doet, zal zien in welke mate
ons tijdschrift zijn aandeel heeft gehad
in de discussies over en de ontwikkeling van het literatuuronderwijs in de
eerste zes jaar van de SPL en daarmee
van de jaren negentig. Het accent ligt
daarbij op de ontwikkelingen in
Nederland. Daarmee is niet gezegd dat
er in Vlaanderen weinig gebeurde,
maar in de praktijk bleek het minder
eenvoudig dan wij in onze dromen
voorzagen om de Vlaamse collegae tot
regelmatige bijdragen te bewegen voor
een tijdschrift dat nogal ver van hun
bed werd geproduceerd. Het is een
ervaring die in 1996 ook zou leiden tot
de vriendschappelijke splitsing binnen
de SPL zelf in een Nederlandse fusie
met de Vereniging Europese Letteren
en een Vlaams samengaan van beide
instellingen met vergelijkbare doelen.
Mogelijk dat de financiering van de
SPL en daarmee van Tsjip door
uitsluitend het Nederlandse ministerie
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, vertegenwoordigd door
Stichting Lezen te Amsterdam, hierbij
een rol speelde. En zolang het aandeel
in de kosten vanuit Brussel niet
enigszins op relatief evenwaardige
basis gebeurt, mag men ook niet doen
alsof dit gegeven genegeerd kan
worden omwille van het ideaal van een
beter literatuuronderwijs. Tussen
droom en daad staan werkelijk wetten
in de weg. En eerder genoemde
praktische bezwaren: een blad moet
gewoon betaald worden. Tsjip werd
eenvoudig betaald uit een grote

En dan was er, ten derde, nog de
categorie `Overige bijdragen voor de
lespraktijk'. In deze categorie was en is
de verscheidenheid het grootst. Het
uitgangspunt van de redactie om
aandacht te schenken aan het hele
literatuuronderwijs, van Nederlands tot
de klassieken toe, werd gerealiseerd in
deze veelheid aan bijdragen, buitenschoolse projecten zo goed als
reguliere experimenten in de klas,
materiaal uit binnen- en buitenland.
Zo kon Arie van den Akker uitweiden
over zijn plezier in de schrijfmethode
`Oulipo', gaf Anja Bijlsma-Lindaart
weer hoe op haar school poëzie in
bundels werd gelezen, keek Kees
Combat terug op de wijze waarop in
het vroegere onderwijs met de bijbel
als verhaal werd omgesprongen en
tipte Anton van Hooff klassieke muzen
aan. We gingen er ook op uit, als
redacteuren. Zeventien interviews zijn
de vruchten van deze eerste zes jaren.
We spraken met T. van Deel (Márgitka
van Woerkom) en Kees Fens (Dees
Maas), met A. Alberts (ik) en Michael
Ende (Hans Ester), en we gingen in
gesprek met allerlei vakgenoten, ook
van buiten de literatuur, met leraren
en didactici, zoals Robert Proterough
en Tsjip /Letteren's latere hoofdredacteur Piet-Hein van de Ven.
CKV-i in spé

Toen de SPL het tijdschrift begon was
het begrip CKV-i nog volslagen
onbekend. Zes jaar later domïneerde
het nieuwe vak in wording de
didactische discussies. Ik was zelf
betrokken bij de organisatie van de
eerste scholingscursus voor kunstvakdocenten en talendocenten die
kunstcoördinator wilden worden, en

had dus wat dat betreft steeds
informatie uit de eerste hand. Ook in
de samenstelling van de redactie kon ik
hiermee al rekening houden:
Véronque Damoiseaux was een van de
eerstee die bij mij afstudeerden op het
gebied van de vergelijkende kunstwetenschap, de studierichting waarvan ik
aan de Nijmeegse universiteit de
inrichter en eerste coördinator was.
Juist toen was de tentoonstelling van
schilderijen van Johannes Vermeer in
het Mauritshuis in Den Haag een
mooie gelegenheid om innerlijk de
bakens te verzetten. Met studenten
bezocht ik verschillende andere
tentoonstellingen en mede door mijn
bemoeienis met het recenseren van
diverse kunsten, zoals ik die twee jaar
eerder in een boek had beschreven,
was het mogelijk om enigszins gericht
aan de langzame omvorming van Tsjip
te werken. Van een blad voor literaire
vorming naar een tijdschrift voor
literaire, culturele en kunstzinnige
vorming. Het was vooral Véronique die
hierin een stimulerende rol heeft
gespeeld.

zorgen. Lezen leer je niet vanzelf. Daar
zijn niet alleen goede boeken en
overtuigende leraren voor nodig, maar
ook bibliotheken die kinderen op
school of in hun vrije tijd wegwijs
maken. Evenmin als de jeugdliteratuur
is de bibliotheek in Tsjip goed aan zijn
trekken gekomen. Dat had te maken
met een keuze. Leesgoed, het blad van
de N B LC, de vereniging van openbare
bibliotheken, lag doorgaans op
dezelfde leestafels als Tsjip, en wat
zouden wij dan toevoegen aan wat
Leesgoed veel deskundiger wist mee te
delen? Vandaar dat het bleef bij een
enkele excursie naar de bibliobus, de
beschrijving van de `Sireneprojecten'
die tussen 1992 en 1996 in Zeeland en
Gelderland werden uitgevoerd en het
werk van het LOKV, het Nederlands
Instituut voor Kunsteducatie, in
Utrecht. Echt spijt heb ik daar niet van,
maar helemaal bevredigen deed het
toch niet.

als inlegvel. En ik weet niet hoe het u is
vergaan, maar de column die mijn
collega aan de Nijmeegse universiteit,
dramadocent en -didacticus Jacques de
Vroomen, vanaf het derde nummer
van de derde jaargang schreef voor
Tsjip, heeft altijd voor een lichtpuntje
gezorgd in de stroom van berichten en
betogen. Even achterom kijken, even
vooruitblikken, en een standpunt
innemen over school en kunst; dat was
het doorgaans.
De `Tsjip'

De boekenrubrieken heb ik zelf echt
onvoldoende gevonden. Ik denk dat
ons redactiebeleid daarin niet sterk is
geweest, te weinig open naar meer

Na dit alles is het misschien aardig om,
vier jaar na de overgang van Tsjip op
het fusieblad, eens wat beter te kijken
naar de inhoud van Tsjip. Wat mij
persoonlijk goed is bevallen aan het
redactionele werk, was dat we eigenlijk
vanaf het eerste nummer onze formule
hadden en die in al die zes niet hebben
gewijzigd. Pas achteraf, toen we
terugkeken op de afgelegde weg, was
er reden om enig onderscheid te gaan
maken in het soort hoofdartikelen met
een beschouwelijk karakter. Elk
nummer heeft van meet af aan een
uitvoerig citaat meegekregen, dat
tekenend werd geacht voor de sfeer of

Ofschoon Tsjip zich in deze zes

medewerkers toe. Een kleine vijftig

het thema van het nummer. Hierbij is

jaargangen vooral richtte op het
voortgezet onderwijs en in mindere
mate op de leeskringen is daarmee niet
het principe opgegeven van de
longitudinaliteit in de leesontwikkeling. Wandaar de aparte vermelding van
veertien bijdragen over het lezen door
kind ren in de voorschoolse en
basis eeftijd. De helft daarvan was van
de h nd van onze voorzitter Koos
Haw'nkels. Hij ontfermde zich vooral
over e boeken zelf, terwijl zijn meeste
dida ische bijdragen verschenen in
Levende Talen. De discussie werd met
name gevoed door jeugdboekenexpert
Harry Bekkering, die met zijn ten
opzichte van de SPL wat tegendraadse
houding voor het nodige elan wist te

boeken bespreken in zes jaar tijd, dat
zou alleen wat betekenen wanneer het
uitgerekend om de belangrijkste
werken ging op ons brede vakgebied.
En dat is niet het geval. Dit tekort
wordt wel enigszins gecompenseerd
door de eerder genoemde rubriek met
de lelijke titel, waarin doorgaans vlot
verslag werd gedaan van actuele
gebeurtenissen in het land van de
didactiek. Onze externe betrekkingen
werden zo opengelegd voor de Tsjip.
lezer, die bovendien in de eerste vier
jaargangen ook vernam wat in bestuur
en werkgroepen was besloten of werd
overwogen. Later werd besloten
mededelingen van de stichting los van
het tijdschrift te verspreiden, eventueel

onbekommerd gegrasduind in de hele
wereldliteratuur, van Lucretius tot
George Steiner en van Daniel Pennac
tot Willem jan Otten. Die keuze is
bijna altijd door mij gedaan en ze
verschafte mij elke drie maanden veel
genoegen. Een gelegenheid bovendien
om en passant schrijvers die mij
dierbaar waren in het licht te zetten: S.
Dresden, Rob Nieuwenhuijs, Anton
Koolhaas bijvoorbeeld. Maar altijd ging
het om een verwijzing naar het thema
dat in het nummer centraal stond.
Leuk, dat dit zo gebleven is, ook in de
periode na mijn afscheid in de achtste
jaargang. De naam `Tsjip' werd hier
ook op redactieniveau een soortnaam.
`Heb je al de "Tsjip" voor het komende

Voorschools
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nummer?' vroegen de redacteuren mij.
En meestal was dat dan wel het geval,
omdat de `Tsjip' mij eigenlijk nooit uit
het achterhoofd ging en ik, zodra een
passage in een boek dat ik las mij
beviel, daarvan aantekening hield.
Waar zou het bij passen, wat voor sfeer
brengt het mee?
De illustraties

Een tweede gimmick waarmee ik een
persoonlijk stempel op elk nummer
zette, was mijn keuze van de
illustraties. Ik erken het nederig: nog
onbekommerd jatwerk, geknipt,
geplakt, nog niet gescand. Ons blad
werd al wel getikt en gelayout op de
computer, maar bladzijde voor
bladzijde door mij opgeplakt. Het was
net voor de grote bom losbarstte op
internet- en e-mailgebied. Bij het
omslag dat ik zo ontwierp hoorde een
toelichting, en daarin maakten we
stapjes naar het gebied van de
beeldende kunst, een gegeven dat later
binnen CKV-i zo vertrouwd en
vanzelfsprekend zou worden. De
catalogus van de tentoonstelling
`Duivels en demonen' in Utrecht was
goed voor een themanummer in de
vierde jaargang en bij een nummer
waarin ik Vanwege een tere huid van
Koolhaas besprak, kon een van Leo
Vromans illustraties uit Stiemer en
Stalma dienst doen. Daarbij is steeds
een toelichting gegeven, dikwijls met
suggesties voor de literatuurles. Die
toelichting gold in het eerste nummer
overigens niet een boek, maar een
kalender voor 1991, onder leiding van
docente Riet Ross getekend en
geschreven door leerlingen van het
Christelijk Streeklyceum te Ede. Riet,
een van onze meest actieve leden,
uitstekend docent en hartelijk vriendin,
zou in 1994 tot groot verdriet van velen
door een auto-ongeluk om het leven
komen.
Vanaf het tweede nummer waren het

8
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de boeken die de illustraties leverden,
te beginnen met de dichtbundel van
Annie M.G. Schmidt uit 1952, Veertien
uilen. In de laatste jaargangen ontbrak
de rubriek `Bij het omslag' van tijd tot
tijd en werd de bron van de illustraties
vermeld in het redactioneel. In de
nieuwe opzet is deze aardige
introductievorm verloren gegaan. Dat
heeft te maken met een andere,
waarschijnlijk ook in juridisch opzicht
correctere illustratietechniek, maar ik
mis dit element wel.

De literatuur zelf

Nu waren deze twee wat persoonlijke
rubrieken vooral smaakmakers voor
het eigenlijke werk, de bijdragen van
velen die van Tsjip en Tsjip/Letteren een
voor de didactiek interessant tijdschrift
hebben gemaakt. Liefst 68 bijdragen
telde de rubriek die we `Ontwikkelingen in het literatuuronderwij s'
noemden. Hier voerden al onze
mensen het woord: Anja BijlsmaLindaart, vooral voor het vreemde-

Heel dierbaar om de goede samenhang
van de verschillende bijdragen en de
formule die we daarvoor hanteerden.
was de rubriek die we onderling aanduidden als 'Huppelepup in klas of
leeskring'. Ze was sterk op de lespraktijk
afgestemd en het ging dan telkens om
een met AKO-, P.C.Hooft-, Libris-prijs
of Bookerprize bekroond boek of een
evergreen onder de verhalen die van de
medewerker of redacteur een literaire en
didactische analyse onderging. Met
name door leeskringleidster Willy
Geursen, en de redacteuren Anja
Bijlsma-Lindaart, Kees Combat en mijzelf zijn voor deze rubriek veel bijdragen
geleverd: P.F. Thoméses Zuidland en
Paul Biegels Anderland bijvoorbeeld al
in de eerste jaargang en later befaamde
romans van Michael Ondaatje en Roddy
Doyle of Hella Haasse en Nelleke
Noordervliet. Een zeer bevredigende
rubriek die ons tot nadenken bracht over
het uitgangspunt van ons literatuuronderwij s: de literatuur zelf.

talenonderwijs, Kees Combat, Joop

Naast deze in het algemeen vrij

Dirksen, voorzitter Koos Hawinkels,
eindredacteur Dees Maas, Eus
Schalkwijk — de eerste penningmeester
van de S P L —, Theo Witte, M árgitka
van Woerkom en ikzelf. Hier legden
we onze ziel en zaligheid in en
debatteerden we met de buitenwereld
over de vorm van het nieuwe
literatuuronderwijs. In deze rubriek
zijn de bijdragen bijeengebracht die de
neerslag vormen van de ontwikkelingen in de didactiek van de literaire
vorming: basisvorming zo goed als
Tweede Fase, doelstellingendiscussies,
ontwikkelingen in Nederland en
Vlaanderen. Het Geïntegreerd
Literatuuronderwij s kreeg er voor het
eerst een gezicht in de bijdrage van
Theo Witte en over het leesdossier
hebben velen met mij geschreven.

diepgravende bijdragen waren er nog 62
stukken en stukjes waarin het ging over
de literatuur van vroeger en nu.
Daaronder viel veel. Poëzie, psalmen,
shoah, liedjes uit de tijd van de OostIndische Compagnie, Dresdens huiver
voor de esthetiek in de holocaustliteratuur zo goed als `natte dromen uit de
oudheid', `Mahreb'-literatuur en de
essays van Michel de Montaigne, die we
aan Yvonne Mekaoui, respectievelijk
Gemma Pappot dankten. Heel apart was
de vertaling in zes afleveringen van een
studie door Jean Verrier over heet begin
van de roman. En met een zekere
weemoed herlees in mijn in memoriams voor Theo Vesseur en Armand
van Assche, beiden in meerdere of
mindere mate betrokken bij onze
organisatie, maar zeker van gewicht
voor de vernieuwing van het literatuuronderwijs.

Ziel en zaligheid

Bindend element

Tsjip was, denk ik, het bindend
element in de S P L. Niet voor niets
verleenden alle leden van het SPLbestui r regelmatig hun medewerking
aan heit blad. Daarbuiten was het veel
lastiger om iets te ondernemen. De
subsi 'e van WVC en later OC&W was
gebas erd op de kwaliteit en het
bestaan van het blad. Terwijl het SPLbestuur, al of niet in samenwerking
met de Nijmeegse universiteit, elk jaar
een conferentie organiseerde, nam ook
buiten de S P L de aandrang toe, vooral
bij lerarenopleidingen, om zich te
profileren met studiemiddagen,
lezingencycli en symposia. Met name
de conferentie `Het Schoolvak
Nederlands' (H S N) ontfermde zich
meer en meer over het terrein van het
literatuuronderwijs, dat ontgonnen was
door anderen, en aangezien de
betrekkingen tussen HSN-bestuurders
en S P L -leden uitstekend waren en zijn,
werd het voor Koos Hawinkels en ons
allen steeds minder noodzakelijk
daarin energie te steken. Dat het
nieuwe SPL- bestuur de samenwerking
met de vakgroep Algemene Kunstwetenschappen van de Nijmeegse
universiteit heeft opgezegd, heeft, zo

begrijp ik, dan ook alleen hiermee te
maken. Want jarenlang hebben wij in
de beste harmonie de conferenties over
het literatuuronderwij s georganiseerd.
Reden te meer om zuinig te zijn op
wat gebleven is: Tsjip /Letteren. Van
harte!
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na schooltijd
Jaargang 3. ' 993 - ' 994
Uitgebreide discussies rond het them a: 'vertroebelen onderwijsmiddelen als de
leesautobiografie en het leerlingverslag het zicht op de literairiteit van een tekst?'
Aandacht ook voor hiaten in het literatuuronderw ijs: moet er geen nieuw
literatuurboek voor de basisvorm ing komen? Of, beter nog: een leerplan dat bij
het funderend onderwijs begint? Voortdurend dat vurige pleidooi: de enthousiaste docent is de beste leesbevorderende methode. En aan de basis beginnen is
noodzakelijk: zesenvijftig procent van de Nederlanders boven de 15 jaar leest
nooit of zelden een boek. En al helemaal geen poeziel Kan de jeugdliteratuur een
geschikte opstap zijn?

Tsjip,,_ .__ ._vz
Juli 1993

literatuur in de ba slsvorrn ing

Tsjip "_,...,_.._...,..
-,...

Jaargang 4, '994 - '995
De samenwerking tussen Open bare Bibliotheeken school kan beter. Tsjip 1 buigt
zich over de verhouding tussen die twee, de beeldvorming onder leerlingen en
leraren, reist mee met de Bibliobus, en presenteert een samenwerk ingsmodel.
Ook voor soms felle kritiek is ruimte: in nummer 2 van dit jaar wordt het
leerplan 'Fictie in de basisvorming ' aangevallen, dat dan net met instemming
van de Stichting Promotie Literatuuronderwijs is uitgebracht. Te kinderachtig
van toon, te ongestructureerd, onbruikbaar . Een nummer later voigt het
weerwoord van een van de opstellers. De jaargang eindigt met een dubbelnummer, boordevol analyses, lessuggesties en aansporingen tot verdere verdieping.

na schooltijd
wintcrnummer

Teruggefloten door de Tweede Fase
Om uiteenlopende edenen kunnen mensen ontevreden zijn
over de verande 'ngen die het literatuuronderwijs de
afgelopen tien jaar heeft ondergaan. Joop Dirksen sprak
met Wout de Vries (1950), docent Nederlands aan het
Van Maerlantlyceum in Eindhoven.
Joop Dirksen

`De manier waarop ik destijds
literatuuronderwijs kreeg in mijn
middelbare-schooltijd heeft een grote
invloed gehad op mijn manier van
lesgeven. Ik had destijds een heel
bevlogen docent geschiedenis en een
kleurloze, ongeïnspireerde docent
Nederlands, die "Lodewick" erdoorheen joeg. Toen ik in 1979 na mijn
studie Nederlands/Geschiedenis voor
de klas kwam, wist ik dat mijn
literatuuronderwij s er heel anders uit
zou gaan zien dan wat ik zelf gekregen
had. Vanaf het begin had ik als
doelstelling dat leerlingen die al van
lezen hielden, moesten blijven lezen,
en dat niet-lezers de kans moesten

van De reis van Sinte Brandaen tot aan
hedendaagse reisverhalen onder meer
iets wil laten zien van de cultuur- en
historische omstandigheden. Tevens
probeer ik leerlingen te laten
ontdekken dat ook oudere teksten heel

krijgen om te ervaren dat lezen van

boeiend kunnen zijn. Voor een deel

spanning als uitgangspunt. Aan de

literatuur verrijkend kan zijn. Mijn
vaak herhaalde slogan is nog steeds:
"Met literatuur meer mens".
Die doelstelling probeerde ik op twee
manieren te realiseren, door zelf te
vertellen over mijn eigen leeservaringen, e boeken in de klas te bespreken
waar ik zelf enthousiast over was, die
een verrijking voor mijzelf hebben
betek^nd. Ik probeerde — en probeer
nog s^eeds — dan te laten zien in
hoeveire zo'n boek me iets over mezelf
leert, bf over andere mensen, of andere
culturen, of andere tijden. Daarnaast
laat ik de leerlingen zo vaak mogelijk
aan elkaar vertellen wat zij mooi
hebben gevonden, waarom een bepaald
boek speciaal voor hen is.'

komt die thematische aanpak voort uit
een soort schuldgevoel, omdat ik
eigenlijk nog nooit echt literatuurgeschiedenis heb gegeven. Na mijn eigen
ervaringen als leerling heb ik die in de
ban gedaan. Als je zelf als leerling
vrijwel de hele "Reinaert" en de hele
"Max Havelaar" klassikaal kapotgemaakt hebt zien worden — de boeken
werden vele lessen lang tot op het bot
geanalyseerd — dan wil je dat je eigen
leerlingen niet aandoen. Ik had wel een
beeld van hoe literatuurgeschiedenis
eigenlijk aangeboden zou moeten
worden, namelijk als een complete
cultuurgeschiedenis, met materiaal uit
alle kunstdisciplines, maar als docent
met een volledige betrekking had ik

hand van zo'n kort verhaal demonstreerde ik dan structuuraspecten.
Ik vond het belangrijk dat leerlingen
oog kregen voor details in zo'n verhaal.
In "Bloed" bijvoorbeeld, van Gerard
Reve, staat een zinnetje: "Ergens
koerde een duif." Daar kun je overheen
lezen, je kunt ook, als je de film The
Birds erbij haalt, laten zien hoe zo'n
onschuldige vogel als het ware de stilte
voor de storm zichtbaar maakt, de
voorbode is van een heleboel geweld.
Ik vraag leerlingen dus steeds naar
hun interpretatie van die ogenschijnlijk onbelangrijke details.
Het derde onderdeel van mijn
literatuuronderwij s was voor mij heel
belangrijk, namelijk het lezen en

Strategieën

`In de praktijk ben ik in mijn
literatuuronderwijs steeds bezig
geweest met drie strategieën. Allereerst
laat ik laat ik leerlingen via een
thematische insteek kennismaken met
allerlei soorten literaire teksten. Het
verschijnsel reizen bijvoorbeeld
presenteer ik vanuit allerlei periodes.
Dat wil zeggen dat ik via allerlei
soorten teksten en tekstfragmenten,

niet de tijd om zoiets veelomvattends
als ik me daarbij voorstelde te maken.
De tweede manier is de technische
kant, de literatuurtheorie, de structuuranalyse. Daar hadden we aanvankelijk
"Drop" en "Anbeek" voor, maar dat was
wel erg theoretisch. Daarom ben ik met
een zelfgeproduceerde cursus verhaalanalyse gaan werken, vanuit teksten die
bij leerlingen aansloegen. Ik gebruikte
complete korte verhalen als "Een
opgehouden onweer" of "Door een vlies
van slaap en tranen" van Jacques
Hamelink, of "De nacht achterover"
van Julio Cortázar. De teksten stonden
centraal en van daaruit ging ik naar de
theorie. Hierbij nam ik het verschijnsel
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bespreken van boeken. In het begin
van mijn leraarschap las ik een
enquête in Vrij Nederland, waarin het
traditionele mondeling met de grond
werd gelijkgemaakt. Uit mijn eigen
ervaring als scholier herinner ik me
een vraag van zo'n mondeling: "Wat
nam Japi (uit De Uitvreter van Nescio)
mee toen hij naar Friesland ging?" Als
je niet wist te antwoorden dat dat een
hengel was, leverde dat een onvoldoende op. Ook de keuze van de boeken
beperkte zich tot een vaste lijst van niet
al te dikke, bij iedereen bekende
boeken. Om dit patroon te doorbreken
beperkte ik het aantal te lezen boeken
van twintig, wat in die tijd heel gewoon
was, tot vijf, liet de leerling tamelijk
vrij in hun keuze. Daarnaast koos ik
voor een heel andere toetsingsvorm.'
Presentaties

`Ik laat leerlingen duo's vormen. Ze
spreken vervolgens samen met mij een
auteur of een thema af van wie of waarover ze een aantal boeken gaan lezen
en uitwerken. Over die auteur en zijn
werk gaan ze een presentatie houden
voor de hele klas. Die presentatie mag
maximaal een lesuur in beslag nemen.
De leerlingen moeten daarbij laten
blijken dat ze de boeken goed gelezen
hebben en ze moeten proberen de klas
gedurende de hele presentatie te blijven boeien door de creatieve invulling
ervan. Gewoon wat gaan voorlezen van
een blaadje is er dus niet bij.
Voor de leerlingen die het geheel
presenteren, is het vooral belangrijk
dat ze heel intensief met een aantal
boeken bezig zijn geweest. Ze hebben
dan misschien niet zo heel veel boeken
gelezen, maar een paar wel heel
grondig. Ze geven hun medeleerlingen
aantrekkelijk gepresenteerde
informatie over boeken die die
klasgenoten zelf niet gelezen hebben.
In de voorbereiding op hun presentatie
praten de twee uitvoerig met elkaar
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over hun leeservaringen. Er is dus echt
sprake van communicatie over
literatuur, niet over het uittrekselboek,
maar over de boeken zelf.
In de praktijk gaan leerlingen de
bibliotheek in, lezen recensies, ze
zoeken soms contact met een auteur,
en komen dat alles voor de klas presenteren in een vorm die ze zelf kiezen.
Dus je neemt meteen ook andere
taalvaardigheden, in ieder geval
spreekvaardigheid, mee in deze
aanpak. De presenterende leerlingen
delen hun leeservaringen met hun
klasgenoten, en zo komen met vijftien
duo's gemiddeld toch zo'n vijfenzeventig boeken uitvoerig ter sprake in de
klas. Probleem is natuurlijk dat de
klasgenoten de boeken die besproken
worden, zelf niet gelezen hebben, dus
moet de presentatie zo zijn dat de klas
toch alles kan volgen en nieuwsgierig
gemaakt wordt. Hiertoe worden er
fragmenten voorgelezen en voor zover
nodig wordt de inhoud functioneel in
het geheel ingepast.
Al die jaren dat ik deze aanpak heb
gehanteerd, was het grootste deel van
die presentaties heel geslaagd.
Natuurlijk heb ik me ook wel eens
zitten vervelen als leerlingen er niet in
slaagden om vonken te laten overspringen, maar meestal zat ik vol
bewondering te luisteren en te kijken
naar wat leerlingen te berde brachten.
Hun creativiteit was al die jaren heel
groot. Onlangs nog hebben twee
jongens bijvoorbeeld een presentatie
gehouden over Ronald Giphart. Ze zijn
naar de voorstelling Hamerliefde
geweest, die Giphart samen met Joost
Zwagerman maakte, en vervolgens
hebben ze contact gezocht met Giphart
en hem om een interview gevraagd. Ze
zijn met een videocamera naar Utrecht
gegaan en hebben een uur met hem
gepraat. Met dat materiaal hebben ze
hun presentatie opgeluisterd.
Leerlingen — ook deze — stopten erg

veel tijd in de voorbereiding van zo'n
presentatie. Bij de evaluatie die ik hen
ook steeds liet houden, zei vrijwel
iedereen dat ze met heel veel plezier
bezig waren geweest. Je kon hier ook
bijna niet de kantjes ervan aflopen.
Toch heb ik nooit van een leerling
kritiek gekregen op de omvang van het
te verrichten werk.
Het aardige overigens in mijn
vaksectie hier op school is, dat iedereen
elkaar vrijliet in wat we in de
bovenbouw deden. Deze aanpak van
presentaties hanteerde verder geen van
mijn vakcollega's, maar iedereen
accepteerde dat ik zo toetste. Bij de
beoordeling nam ik steeds de opzet die
ik de leerlingen vooraf liet maken, en
hun planning erbij. Die planning was
tevoren besproken en daarna ging zo'n
duo dus zelfstandig aan de gang. Bij de
presentatie zelf wees ik steeds vier
leerlingen aan die op papier hun
gemotiveerde beoordeling gaven. Zelf
bepaalde ik uiteindelijk wel het cijfer,
maar natuurlijk hield ik rekening met
de evaluatie door de presentatoren en

de beoordeling van de vier aangewezen
leerlingen.'
Tweede Fase

`Ik heb mijn leerlingen altijd verder
willen helpen zonder overdreven
verwachtingen te hebben van de te
behalen successen: ik kan hoogstens
een tipje van de sluier oplichten van
alle mogelijkheden en rijkdom die
literatuur te bieden heeft. Ik heb ook
steeds geprobeerd om leerlingen zelf
actief te laten zijn op literair gebied:
zelf verhalen te laten schrijven
bijvoorbeeld, zowel aansluitend bij de
thematische aanpak, als in het
verlengde van de verhaalanalyse. Hen
uitdagen om zelf met de aangeleerde
middelen een verhaal te maken over
een door mij aangedragen verhaalgegeven, of een plaatje van Yrrah, en
daar een geschiedenis bij laten

verzinnen. Zoiets leverde vaak ook heel
veel op, er werden soms juweeltjes van
verhalen geproduceerd. Doodzonde dat
het creatief schrijven helemaal uit het
examenprogramma is verdwenen. Een
zakelijke tekst schrijven is helemaal
niet zc'n probleem. Ik vind creatief
schrijvÉen een duidelijk hogere vorm
van schrijven. Het voorlezen van dat
soort verhalen in de klas was overigens
al een plezier op zich. Dit alles, mijn
hele aanpak van het literatuuronderwij s
zoals die in de afgelopen tien, vijftien
jaar vorm heeft gekregen, is nu voorbij.
De ironie wil dat ik voor mijn gevoel
dus zo'n tien, vijftien jaar geleden
begonnen ben met de Tweede Fase,
door de leerlingen op een zelfstandige
wijze een literatuurpresentatie te laten
voorbereiden, en dat nu de Tweede
Fase daadwerkelijk ingevoerd is, ik de
tijd en de mogelijkheid niet meer heb
om met deze presentaties door te gaan.
Er is domweg geen tijd meer voor deze
manier van werken, die alles in zich
had wat nu eigenlijk vereist wordt:
zelfstandigheid, actief met de stof bezig
zijn, vaardigheden in de praktijk
ontwikkelen. De uren Nederlands zijn
echter zo ingeperkt, er moet zoveel aan
taalvaardigheid gedaan worden op nu
wel in de sectie vastgelegde wijze, dat er
met moeite zo hier en daar eens een
beetje tijd te maken valt om aan
literatuur te doen. De rest van de tijd is
gevuld met het boek dat we voor
taalvaardigheid gekozen hebben. Ik ben
heel ongelukkig met deze ontwikkelingen, dat zal duidelijk zijn. Ik voel me
teruggefloten door de Tweede Fase.
We zoeken nu binnen de sectie naar
een gemeenschappelijke manier van
toetsen, van het leesdossier met
opdrachten die door de sectie zijn
vastgesteld, beoordeeld en geëvalueerd.
Misschien dat er nog ruimte zal komen
voor een kleine presentatie, een
verkorte, uitgeklede versie van wat
vroeger zo'n succes was.'

Grensoverschrijdend materiaal

`Het materiaal dat ik gebruik, is in de
loop van de afgelopen tien jaar niet zo
heel veel veranderd. Een goed verhaal
blijft een goed verhaal. Als het
spannend is, niet voorspelbaar, dan
blijft het iedere nieuwe generatie van
leerlingen weer boeien. Wat hun eigen
keuze betreft, zo'n tien procent van de
leerlingen kiest de gemakkelijke weg,
dunne simpele boekjes. De rest kiest
echter met zorg soms ook de echt
zware boeken, de dikke pillen: De
ontdekking van de hemel van Harry
Mulisch bijvoorbeeld. Ik heb ook nooit
grenzen getrokken bij ons taalgebied,
Garcia Márquez' Liefde in tijden van
cholera of André Brinks Een droog wit
seizoen komen ook voor. Laatst
kwamen leerlingen met Schuld en boete
van Dostojewski in het kader van een
presentatie. In mijn ervaring zijn
leerlingen dus bepaald niet te lui om
stevige pillen te lezen, mits het aantal
verplichte boeken niet te groot is. In
die zin was mijn aanpak ook geslaagd,
want de alom bekende lijst is bij mij
vele malen uitgebreid. Sinds de
Tweede Fase kiezen meer leerlingen
echter, ook weer onder invloed van de
tijdsdruk, voor de wat dunnere boeken,

een minder omvangrijk pakket.
Begrijpelijk, maar wel jammer.
Ik stond dus ook boeken toe van over
de grens. Ik lees bijvoorbeeld zelf met
genoegen het begin van Het Parfum
van Patrick Süskind voor in de klas.
Zo'n Giphart is voor mij niet
interessant, maar hij kan leerlingen
aan het lezen krijgen — en dat bleek bij
die presentatie heel duidelijk. De
jongens van die presentatie waren
bepaald geen literatuurliefhebbers,
maar uiteindelijk waren ze erg
enthousiast over wat ze gelezen
hadden, en na Hamerliefde zijn ze ook
Jeroen Brouwers, Zwagerman en
Mulisch gaan lezen. Wat wil je nog
meer?'

Inspiratie

`In hoeverre heb ik me nu door
vakbladen en congressen laten
inspireren? Eigenlijk ben ik heel
eigenwijs: de grote lijn die ik destijds
uitgezet heb, is goed. Soms kwam ik in
de bladen en op congressen verhalen
tegen waarvan ik dacht: "Dat hebben
wij allang achter de rug." Onbegrijpelijk dat er nu nog scholen zijn die op
traditionele wijze literatuurgeschiedenis geven. Hoe bestaat het! "Noem de
vier kenmerken van..."
Natuurlijk heb ik ideetjes gepikt van
anderen, maar alleen als ze pasten
binnen mijn eigen opzet. Ik kwam in
de bladen wel vaak de bevestiging
tegen van mijn "gelijk": een versterking van wat ik al vond en deed.
CKV-i is een verrijking! Ik ben zelf ook
CKV-docent geworden. Ik vind het
uitstekend dat leerlingen gedwongen
worden om kennis te nemen van
allerlei kunstdisciplines. Het is alleen
jammer dat ze van alles weer verslag
van moeten uitbrengen, omdat het op
enigerlei wijze gecontroleerd moet
worden. We werken met Palet. Dat zit
goed in elkaar, stelt wel hoge eisen en
vraagt soms een hoog abstractieniveau.
Leerlingen maken kennis met zaken
waarmee ze anders misschien nooit in
aanraking zouden komen. Even ruiken
aan, even nadenken over. Weer dat
tipje van de sluier. Ze gaan naar toneel,
wat ze eerst niet deden, ze komen in
een museum, waar ze anders nooit
zouden komen. Ze maken kennis met
videokunst en met performances.
Kortom: ze zien dat kunst boeiend en
verrijkend kan zijn.
Het is zonde dat CKV-i maar een éénuursvak is. Er moet zoveel gebeuren in
zo weinig tijd. je moet leerlingen met
zoveel zaken laten kennismaken,
zonder ze te zwaar te belasten.
Als leerlingen creatief moeten zijn,
juichen ze dat vrijwel allemaal toe.
Ze doen dan veel meer dan er wordt
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gevraagd. Nu is de situatie op mijn
school wel erg gunstig, we hebben hier
een goed "cultureel klimaat". Ik leid
hier de toneelactiviteiten, en ook
daarvoor zijn leerlingen bereid
maandenlang ongelofelijk veel tijd te
investeren.
Leerlingen willen dus nog steeds veel
doen, als ze het echt leuk vinden. Als je
ze enthousiast weet te maken, werken
ze keihard. Dat is iets wat me na de
teleurstelling van het tijdgebrek door
de Tweede Fase, toch nog hoop geeft
voor de toekomst.'

14

TSJIP/LETTEREN

,/

10.3

na schooltijd
Jahrgang s , 1995 - 1 9 9 6
Grote thema's in de eerste nummers van dit jaar: de Tweede Wereldoorlog en
Necerlands Oost-lndië als verloren paradijs, Nummer drie Staat er haast
bîasfemisch naast: Sex & Erotiek. Het lîjken allemaal zware dan wel moeilijke
onderwerpen, maar het is de moeite waard ze in de klas te behandelen» zo klinkt
in tsjip door. Het zijn périodes, gevoelens en handelingen die een aantal van de
mdest oorspronkelijke, onthutsende en verhelfende verhalen hebben opgeleverd.
Art kelen over het werk van schilder/schrijver Armando, documentairemaker
Claude Lanzman, G.L Durlacher, Multatuli, Adriaan van Dis, Connie Palmen,
Primo Levi staan naast stukken over 'Kinder- en jeugdtiteratuur in de Tweede
Fase*, 'Schrijfonderwijs in éeV$\ 'De generatie (bepaaid niet) Nix*, en de dan
nog niet echt gestroomlijnde afstemming tussen cuituurbeleid en onderwijsbelpid.

Jaargang 6, 1996 - 1 9 9 7
Dan verschijnt er elndelijk een nieuw literatuurboek voor de basisvorming,
ontbreekt er volgens Koos Hawinkels van alles aan. Hij mist vooral: '.„ een
evenwichtige verdeling van aandacht tussen leerling, leerstof en docent,1 zo
schrijft hij m nummer i. Het is misschien wel een goede samenvatting van de
beginselen van Tsjip. De zesde jaargang loopt al helemaal vooruit op de
invoering van het nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Dat beoogt
onder meer de verschilfende kunstvormen met elkaar te verbinden, 00k op
school, Dat zal niet zonder horten of stoten gaan, voorspelien verscheidene
auteurs in Tsjip. Vakdocenten die gewend zijn hun eigen winkettje te bestieren,
zullen niet altijd heil zien in samenwerking met aridere kunstvakken, Tsjip neemt
intussen het kunstklimaat op verschilfende scholen onder de loep en onderzoekt
of en in hoeverre de persooniijke voorkeuren van leerlingen mee kunnen speien
bij het opstellen van zo'n lesprogramma CKV*
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Een inspirerend vak
Leo Ewals had een interview met Peter Essenburger, locatiedirecteur van het Kandinsky College. Dit is een brede scholengemeenschap in Nijmegen. Essenburger heeft een aantal
karakteristieke processen meegemaakt zoals fusie, invoering
van de basisvorming en de Tweede Fase.
Leo Ewals

Wanneer ben je locatiedirecteur
geworden?

In september 1995, daarvoor was ik
conrector onderbouw en plaatsvervangend rector.
Hoe zag de school er tienjaar geleden uit?

Wij hadden hier een havo/vwo-school
van circa i i o o leerlingen, waarvan 6o
procent op het vwo zat. Het was een
streekschool en de sociale achtergrond
van de leerlingen "was ten dele modaal,
voor het grootste deel bovenmodaal.
Het leerlingenbestand was dus niet
representatief voor de samenleving,
maar het was wel prettig om hier te
werken.
Hoe zit de school nu in elkaar?

In 1995 is de school gefuseerd met
twee andere scholen uit de regio. Ze
bestaat nu uit drie locaties die samen
onderwijs verzorgen op het gebied van
vmbo, mavo, havo, vwo, tweetalig vwo
en gymnasium. Zoals je nagenoeg
overal ziet, was ook bij ons de fusie
niet gemakkelijk. Aanvankelijk is
gezocht naar een nieuwe identiteit,
naar uniformiteit op de drie vestigingen. Daarmee is getracht de oorspronkelijke identiteit van de drie scholen
weg te duwen. Dat heeft op alle drie de
locaties tot averij geleid. Het lukte niet
een homogene directie te vormen en
van de docenten een harmonisch
geheel te maken. Veel docenten
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konden of wilden de sprong niet
maken. De oorspronkelijke namen van
de scholen zijn ingeleverd voor
Kandinsky College. Iedereen vroeg
zich af wat de meerwaarde was van de
nieuwe school. Wat was de nieuwe
identiteit? Er werd naar gestreefd een
nieuw systeem van regels in te voeren
voor alle leerlingen, maar dat is
eigenlijk niet gelukt.
Uiteindelijk kon er door allerlei
omstandigheden een nieuwe
kerndirectie gevormd worden, en die
kwam terug op het streven naar
strakke uniformiteit. De drie locaties
kregen weer meer zelfstandigheid en
er was meer ruimte voor eigen
identiteit. Het beleid werd beter
aangepast aan de mogelijkheden van
de mensen, de gebouwen en het soort
onderwijs dat op de verschillende
plaatsen aangeboden werd. Er werd
ook geprobeerd iedere docent weer te
plaatsen op de locatie waar hij vroeger
al werkte. Daarbij werd rekening
gehouden met de eigen nestgeur.
Alleen collega's van de lagere
onderwijstypen die meer bevoegdheden hadden dan nodig, konden
doorstromen naar de hoofdvestiging.
Op de vbo/mavo-vestiging was
consensus over hoe men met die
leerlingen en met elkaar omging. Door
de fusie dreigde dat door uniformering
te moeten veranderen, hetgeen onrust
en verzet veroorzaakte. Nu wordt op

iedere locatie het eigen onderwij skundig en sociaal beleid weer bepaald door
de mensen van de locatie zelf. Zo heeft
nu ook iedere vestiging weer zijn eigen
boekje met huisregels, waarin de
rechten en plichten van de leerling
staan opgeschreven. En dat werkt.
Toch is er nog een zekere eenheid en
wel doordat onze school als geheel
Daltonschool is geworden.
Hebben de basisvorming en de Tweede
Fase grote veranderingen gebracht?
Bij de meeste docenten heeft de

basisvorming nooit groot enthousiasme teweeggebracht, omdat men de zin
van de verdunning — meer vakken in
hetzelfde aantal uren — die dat onder
meer tot gevolg had, nooit heeft zien
zitten. Wat ik persoonlijk wel als
positief ervaar, is dat daardoor
nieuwere methodes zijn gekomen en
daarmee impliciet of expliciet andere
accenten in de didactiek naar voren
zijn gekomen. Het communicatieve
aspect van de talen bijvoorbeeld.
Grammatica heeft lang een dominante
rol gespeeld, maar nu ligt het accent
meer op het communiceren. Dat heeft
ook effect gehad voor het Nederlands.
Het onderwijs is meer toepassingsgericht geworden. Toepassing, vaardigheid en samenwerking zijn de nieuwe
sleutelwoorden.
Met de invoering van de Tweede Fase
wordt het zelfstandig leren en

samenwerken benadrukt. In feite moet
het zelfstandig werken in de onderbouw al voorbereid worden. Om
daarop in te spelen hebben we gekozen
voor het Daltonmodel. Die benadering
gaat uIt van principes als zelf
verantwoordelijkheid nemen, dus
zelfstandig leren, maar ook samenwerken. Bijkomende voordelen zijn dat we
zo opgenomen worden in een netwerk
van Daltonscholen waarmee uitwisseling van gedachten en ervaringen
mogelijk is. Bovendien is het een
manier om ons als school te profileren
binnen de regio.
Zijn de leerlingen veranderd de laatste
tienjaar? Heeft de school een andere
plaats binnen hun leven?

Ja, de kinderen zijn ontegenzeggelijk
veranderd, met name door de
veranderde opvoeding en door de
welvaart. Kinderen zijn mondiger
geworden, wat soms in hun voordeel
uitpakt. Soms ook niet, dat hangt van
hun opvoeding af. De plaats van de
school binnen het leven van de
kinderen is ook anders. Ze vinden
onderwijs wel noodzakelijk, maar de
meeste jongeren zijn tegenwoordig
heel calculerend bezig. Hoeveel inzet
maak ik vrij voor onderwijs en hoeveel
voor verdienen van geld en het hebben
van vrije tijd.
Het begrip autoriteit heeft afgedaan. Je
hebt autoriteit door de manier waarop
leerlingen je als mens ervaren, niet op
grond van je beroep. Respect moet
worden afgedwongen door deskundigheid, maar ook door invoelingsvermogen, door aandacht voor de kinderen.
Je moet ze betrekken bij bepaalde
beslissingen. De onderhandelingscultuur heeft in de Nederlandse pedagogie
zijn intrede gedaan. Kinderen denken
dat er geen grenzen meer zijn, dat je
overal over kunt praten. Natuurlijk zijn
er wel grenzen.

Wat is de functie van de directeur met
betrekking tot het overige personeel?

Ik denk dat de directeur, zeker de
locatiedirecteur, met de directe
medewerkers ervoor zorgt dat het
onderwijsproces zo goed mogelijk
loopt. En daarnaast zou de directeur
een grote rol moeten spelen waar het
gaat om het schoolklimaat, hij moet
oog hebben voor de belangen van
leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Als er
consensus bestaat onder allen over hoe
je de school moet laten draaien, dan
hoefje alleen de vinger aan de pols te
houden. Als die er niet bij voorbaat is
moet er over worden gesproken en dat
kost tijd, terwijl de werkdruk steeds
stijgt. Als docenten het gevoel hebben
dat de werkdruk erg hoog is, dan wordt
de discussie over wat in een goed
schoolklimaat van allerlei mensen
verwacht mag worden, soms heel erg
moeilijk. Dan is er al dat gevoel dat je
overvraagd wordt. Toch heb ik de
overtuiging dat een extra investering
van docenten in het schoolklimaat een
voorinvestering is die uiteindelijk
werkdrukverlichtend werkt. Dat spitst
zich toe op de huisregels, op
duidelijkheid over omgangsvormen, op
eigen verantwoordelijkheid nemen,
kortom: op respect. Dat lijkt mij een
garantie voor een soepeler verloop van
veel lessen.
Wat was tienjaar geleden de plaats van
een directeur? Is dat veranderd? Kijken de
leraren daar ook zo tegenaan? Mijn vader
die zo'n veertigjaar in het onderwijs heeft
gezeten, vertelde dat ze vroeger bij hem op
school pakweg drie keer per jaar een
vergadering hadden. Tegenwoordig hoor je
leraren klagen dat de vergaderingen
oeverloos, stuurloos en veel te frequent
zijn. Wat vind je daarvan?

top-down gaat, zal minder en korter
vergaderd worden. Dat was vroeger op
een aantal scholen zeker het geval. Op
onze school was de algemene
lerarenvergadering echter vroeger al de
plaats waar het onderwijsdebat werd
uitgevochten. Hier werd dus juist vrij
lang en intensief vergaderd. Tegenwoordig is hier een medezeggenschapsraad die een belangrijk deel van
de discussies met de directie voor haar
rekening neemt, vooral waar het om de
belangen van de docenten gaat.
Onderwijszaken worden veelal
besproken in allerlei subcommissies
en op studiedagen. Een school is
tegenwoordig een instituut waar niet
alleen leerlingen, maar ook docenten
lerend bezig zijn. Er wordt inderdaad
veel vergaderd, maar dat is nodig
omdat veel nieuwe dingen de school
worden ingebracht en dat vraagt om
overleg en inspraak. Verder hangt de
gang van zaken in een vergadering
natuurlijk sterk af van degene die de
vergadering voorzit. Tot slot geldt ook
hier: als de docenten het eens zijn over
de belangrijkste uitgangspunten, dan
lopen het vernieuwingsproces en de
bijbehorende vergaderprocessen veel
makkelijker.
Is de opstelling van de ouders de laatste
tienjaar veranderd?

Ja. Men gaat in beginsel veel sneller
achter de kinderen staan. Als men zich
op de vingers getikt voelt, zal men veel
sneller reageren. Aan de andere kant,
toen wij nog havo/vwo-school waren,
hadden wij geen moeite om onze
ouder- en afdelingsraden bemand te
krijgen. Nu we een andere sociale
gelaagdheid hebben, zien we de
betrokkenheid van veel ouders met het
wel en wee van de school afnemen,
maar men komt wel z'n recht halen.

Dat hangt helemaal van de school af.
Op scholen waar de informatie sterk
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Is de rol van de gemeentelijke instanties
veranderd? (Spijbelcontrole, Jip, et
cetera.)

Ja, op de plichten van de school wordt
scherper gelet. Waar de scholen op
hun beurt veel last van hebben, is dat
gemeentelijke zorginstanties weliswaar
een ingangspunt, een loket hebben,
maar dat je vervolgens in de file wordt
gezet. We kunnen kinderen niet
adequaat doorverwijzen.
Veil je nog op een niet gestelde vraag
antwoorden?

Och, laat ik zeggen, zelf werk ik liever
inhoudelijk dan met regeltjes. je hebt
mensen die zogenaamde regelneven
zijn, voor hen is het locatieleiderschap
op het lijf geschreven. Zelf ben ik
eigenlijk liever met onderwijsinhoud
bezig, daar kom ik te weinig aan toe.
Twintig jaar terug ben ik als conrector
onderwijszaken gestart. Maar m'n
dagelijkse werk is afwisselend genoeg
en daarom nog steeds inspirerend!

ÍO
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na schooltijd
Jaargang 7,1997 - 199 8
Dit jaar gaat het Nederlandse Tsjip samen met het Vlaamse tijdschrift
Letteren (een uitgave van de Vereniging Europese Letteren). Ze herkennen
veel in elkaars aanpak en bundelen de krachten. Om deze nieuwe start te
markeren maakt de kaft van het oude Tsjip een 'ruk naar rechts': er komt zo'n
8 centimeter bij. Voor het eerst krijgt het nu vierkante omslag een andere
kleur: Tsjip/Letteren is een jaar lang 'het groene boekje'. De thema 's zijn :
'Sprookjes', 'Poezie', 'Kunst op de digitale snelweg' en 'Culturele en
Kunstzinnige Vorm ing 1'. Veel aandacht wordt deze jaargang besteed aan het
leesdossier, bedoeld om leerlingen hun eigen oordeel over literaire teksten te
leren vormen, uiten en vastleggen. Een goed idee, vindt bijna iedereen, maar
hoe richt je dat in op een manier die voor docent en leerling hanteerbaar is?

[aargang 8,1998 - 1999
Halverwege deze jaargang een wisseling van de wacht: hoofdredacteur Wam de Moor neemt weemoedig afscheid, en geeft het stokje
over aan Piet-Hein van de Yen. Het is het jaar dat het nieuwe
leerplan Culturele en Kunstz inn ige Vorm ing 1 van start gaat, al is het
dan nog niet op aile scholen tegelijk. Gehuld in een toepasselijke
rode kaft breekt Tsjip/Letteren kritisch maar enthousiast een lans
voor literatuur- en kunstonderwijs met passie. Alles kan daarbij
katalysator zijn : voetbal, een gezonde hekel aan de natuur, het
verschil tussen een literaire jury van volwassenen of van jeugdige
lezers, museumbezoek of bewondering voor een grootheid als Hella
Haasse.

'Leerlingen kunnen best wel veel...'
Aan het einde van het interview dat ik met hem had, stelt
docent Nederlands Henk Beckmann: `Soms zie je dat de
jeugd toch meer in haar mars heeft dan een beetje professional als ik denkt. Je ziet dan heel vaak dat je te terughoudend bent, en datje toch achteraf ziet dat leerlingen best
wel veel aan kunnen.' Deze opmerking karakteriseert het
vertrouwen dat Henk in zin leerlingen blijkt te hebben. Ze
is ook tekenend voor de wijze waarop Henk zijn leraarschap
in het afgelopen decennium beschouwt.
Piet-Hein van de Ven
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Henk werd dit jaar 40. Hij heeft de
tweedegraadsopleiding Nederlands/
Duits (Gelderse Leergangen Nijmegen)
gedaan. Daarna volgde hij de opleiding
Nederlands MO-B te Arnhem. Hij staat
nu zestien jaar voor de klas, waarvan
het grootste deel aan het Lindenholt
College in Nijmegen. Daar geeft hij
Nederlands en houdt zich bezig met
het algemeen onderwijskundig beleid.
Op de dag van het interview had Henk
geen les. Hij vulde zijn dag met de
correctie van de examenopstellen van
drie klassen. De dag ervoor gaf hij een
literatuurles waarin de leerlingen van
5vwo, examen oude stijl, vragen stelden
over hun literatuurlijst. Hij heeft ze
titels genoemd van mogelijke boeken,
de regels verduidelijkt: een verplicht
aantal van tien boeken uit ons letterkundig verleden. Hij weet wel dat leerlingen literatuur van voor 1940 niet zo
interessant vinden. Hij heeft een voorselectie gemaakt waaruit ze zouden
kunnen kiezen. Een andere regel is dat
van één auteur niet meer dan twee
werken mogen worden gelezen. Er is
geen minimum aantal pagina's vastgesteld, zoals bij Engels. Buitenlandse
literatuur is acceptabel, als die werken
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tenminste niet ook bij de vreemde talen
worden opgevoerd. En Henk moet het
boek wel gelezen hebben. De leerlingen
hoeven geen leesverslagen in te leveren,
die kunnen ze van het internet plukken
of van andere leerlingen krijgen.
Henk geeft toe dat zo'n les tien jaar
geleden hetzelfde kon zijn, afgezien
dan van de opmerking over internet. Er
is naar zijn idee ook niet zo heel veel
veranderd in zijn didactiek. Als leerling
moest hij zelf ook al recensies
schrijven. Het reflecteren op boeken is
dus niet nieuw. Ook in zijn lerarenopleiding te Nijmegen ging het om
zoeken naar de meerwaarde van een
boek, om een reflectief lezen.
Boekkeuze

Het keuzepatroon van leerlingen is wel
veranderd. De frequentielij sten van
vroeger (De donkere kamer van Damokles, De aanslag) kloppen niet meer
voor nu. De `Grote Lijsters' hebben een
geweldige invloed op de keuze. Te veel,
vindt de sectie. Daarom dus volgend
jaar geen `Lijsters' meer op school.
De keuze hangt ook af van wat de docent
vertelt, de thematiek en inhoud die hij
aangeeft, alsmede de daaraan gekoppel-

de verwerkingsopdracht voor het leesdossier. Dat vinden leerlingen heel interessant. Ze hebben eigenlijk geen weerzin tegen lezen, maar het is heel moeilijk voor ze om de juiste keuze te maken
in de bieb. Er zijn altijd wel boeken de
moeite waard, maar zie ze maar eens te
vinden. Wat goed werkt is dat leerlingen
elkaar tips geven, niet systematisch als
spreekbeurt of boekpresentatie, maar
gewoon spontaan.. Henk noemt een
leerling die weg was van Brusselmans en
daar enthousiast over begon te praten.
Toch kent de keuze van boeken door
leerlingen nog steeds een welhaast
`klassiek' patroon. jongens kiezen
spanning en actie bij bijvoorbeeld Dirk
Ayelt Kooiman. Meisjes kiezen abstracter literatuur, verhalen van Koolhaas
vinden ze heel leuk, verder Renate
Dorrestein, Doeschka Meijsirig. Meisjes vinden wat meer aansluiting bij de
`echte' literatuur. Ze zijn er misschien
er eerder aan toe om literatuur te gaan
lezen. Dat zit hem in voor een deel in
het inlevingsvermogen. Meisjes leven
zich eerder in in personen, in situaties
dan jongens. In de onderbouw zijn
met name de probleemboeken van
Lemniscaat ontzettend geliefd bij de
meisjes. Jongens kijken er niet naar
om, die kiezen de 'Kippenvelreeks', of
Snelle Jelle, die kiezen een ander genre.
Reflectie

Eigenlijk is wat Henk doet met keuzelijsten en andere voorschriften niet echt

nieuw, maar de nadruk op reflectie is
groter. Die reflectie kom je niet tegen in
de oudere methoden. Neem `Calis',
neem Script, die geven veel opdrachten,
maar zelden gaat het dan om reflectie.
Een uitzondering is Blauwdruk, een
oude traditionele methode, maar met
een heel helder hoofdstuk over reflectie
en argumentatie om je mening te
onderbouwen. Nieuwe literatuurmethoden focussen meer op de reflectie,
besteden minder aandacht aan verhaalanalyse. Misschien wel iets te weinig,
waardoor de reflectie te oppervlakkig
kan worden. Henk doelt op de technieken die een schrijver bijvoorbeeld
gebruikt om een verhaal spannend te
maken. Als je die kunt die signaleren,
dan kun je beter van een verhaal
genieten. Hij legt het uit met als voorbeeld een fragment van het verhaal
`Bloed' van Gerard Reve in Blauwdruk.
Het fragment is volgens Blauwdruk
bloedstollend, maar leerlingen vinden
er niks aan. Ze hebben niet geleerd om
de signalen te zien waarmee de
schrijver spanning opbouwt. Als lezer
moet je die signalen kunnen opmerken, en dan eventueel tot de conclusie
kunnen komen dat ze niet werken.
Maar ze niet zien en het verhaal als
flauw karakteriseren, dat is te oppervlakkig, het moet wat diepgaander zijn.
Leesplezier en analyse

Leesplezier noemt Henk een heel
belangrijk element binnen de leesontwikkeling. `Ik probeer dat te
stimuleren. Ik denk dat verhaalanalyse
veel leesplezier kapot kan maken, als je
heel geforceerd aan het lezen bent. Ik
maak me daar ook wel een schuldig aan,
als ik leen nieuwe roman lees en dan
weer tneteen het motief en de thematiek
probeer eruit te halen. je leest toch
anders, je leest niet meer zo relaxt een
boekje om het lezen, daar zit een
spanningsveld tussen, maar om zo maar
onbevangen een boek te lezen en weg te

leggen en te zeggen van ja, was wel wat,
was niks, gaat me ook te ver. Ik denk wel
dat er een verband is tussen een beetje
thuis zijn in die verhaalanalyse en een
verhaal kunnen waarderen. Ik denk dat
je dat niet helemaal los kunt koppelen,
omdat het dan een heel intuïtief
gebeuren wordt en je eigenlijk geen
argumenten meer kunt vinden om te
reflecteren op het verhaal.'
Volgens Henk blijft zonder verhaalanalyse de essentie onzichtbaar. Reflectie
moet worden gestimuleerd door
kennis. Henk vertelt hoe zijn docent
Nederlands vroeger hem erop wees na
te gaan of Dorbeck in De donkere kamer
van Damokles nu wel of niet een
persoon in levenden lijve was en welke
consequentie dat heeft voor de thematiek. Toen is hij het boek opnieuw gaan
lezen. Zo'n vraag kan wel degelijk voor
iemand een uitdaging zijn om een
boek wat intensiever te lezen.
Henk dacht daar, mede gestimuleerd
door zijn ervaring als leerling, tien jaar
geleden niet anders over. Wat hem
opvalt, is dat leerlingen nu veel
explicieter dan toen een mening leren
vormen over wat ze vinden. Dit heeft
echter niet alleen met lezen te maken,
maar met een groter maatschappelijk
bewustzijn in het algemeen. `Mondige
burgers behoren eigenlijk altijd een
mening te kunnen onderbouwen over
een bepaald onderwerp. En dat leren
onder andere door te reflecteren bij
Nederlands.'
Vernieuwde didactiek

De les van gisteren had ook tien jaar
geleden gegeven kunnen worden. Er is
voor Henk didactisch gezien niet
zoveel veranderd, mede dankzij zijn
lerarenopleiding, die een vrij moderne
didactiek proclameerde. Maar er gaat
wellicht een wereld open voor collega's
die alleen op een frontale, traditionele
manier les hebben gehad als leerling of
als student in de lerarenopleiding.

Henk heeft vanaf het begin die
vernieuwende didactiek in praktijk
proberen om te zetten. Dat was een
proces van vallen en opstaan. `Als je
voor het eerst literatuurgeschiedenis
moet gaan geven, weet je dat dit niet zo
populair is bij leerlingen. Dus probeer
je het interessanter te maken. Veel
docenten geven de tip van leuke
anekdotes. Bredero die door het ijs
zakte toen hij terugkwam van zijn
liefje en stierf aan longontsteking.
Nou, dat valt bij leerlingen helemaal
niet zo goed. Ik geloof niet in die
verteltrant, ik geloof wel dat je ze vijf
minuten kunt boeien, maar dat je
zover weggaat van de essentie... Ik heb
van meet af aan gezegd van dat wil ik
niet, dat quasi-boeiend vertellen voor
die twee geïnteresseerden. je kletst
tegen de muren aan, je hebt geen
voldaan gevoel na zo'n les.'
Henk probeerde zijn didactiek aan te
passen door bij literatuurstromingen
eerst eens te kijken naar filmfragmenten die wat minder abstract zijn voor
leerlingen. `Als je het hebt over
spanning, dan was voor mij altijd de
eerste stap een horrorfragment laten
zien. Hoe bouwt een regisseur zo'n
scène op? Waarbij de leerlingen dus af
en toe goed van de stoel hoppen van de
spanning. Soms kwam er een klacht
van een ouder die aangaf dat zijn kind
ervan droomde, maar aan de hand
daarvan kun je leerlingen wel
spanningsboogjes laten tekenen, kun
je ze laten ervaren wat spanning is en
als ze dat eenmaal ervaren hebben,
kun je ze proberen vanuit de
tekstbenadering die spanning te laten
ervaren. En als je dan terugkoppelt
naar zo'n verhaal als `Bloed', waarin
allerlei woorden gebruikt worden met
een hele dreigende lading daarin,
wordt het plotseling voor de leerlingen
zichtbaar dat zo'n schrijver bewust
geprobeerd heeft spanningsboogjes in
die zinnen te maken.'
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Bij Karel ende Elegast geeft hij de leerlingen informatiebronnen. Ze moeten
achterhalen wat de kenmerken zijn van
voorhoofse romans, van ridderromans,
en die dan in het werk zelf zoeken.
Vaak gebeurt dat in groepswerk in de
vorm van samenwerkend leren,
gecombineerd met klassikale
presentatie en verslag. Henk probeert
meer activiteit bij de leerlingen te
leggen, zodat het frontale lesgeven
wordt doorbroken. Hij gebruikt af en
toe een schrijfopdracht, laat fragmenten schrijven met een spanningsopbouw. Hij laat leerlingen ervaren hoe
moeilijk het is een verhaaldecor te
schrijven, hoe moeilijk het is een
bepaalde emotie in een verhaal te
leggen. Belangrijk voor het slagen van
een vernieuwde didactiek is ook dat de
sectie een en dezelfde visie heeft op
onderwijs en literatuuronderwijs.
Leesontwikkeling

Een van de doelstellingen van de
Tweede Fase is de leesontwikkeling, de
smaakontwikkeling bij leerlingen. Je
kunt je afvragen of een havo-leerling
die acht boeken leest in de bovenbouw
op grond daarvan een (literaire) leesontwikkeling doormaakt die hij zichtbaar kan maken. Van de andere kant is
het goed dat zichtbaar wordt hoeveel
studielasturen leerlingen aan literatuur
dienen te besteden. Want 25 boeken
laten lezen waarbij gemiddeld acht uur
voor een boek wordt uitgetrokken, is
ook onmenselijk, dan leg je een gigantische druk op zo'n eindexamenleerling en op de andere examenvakken.
Henk noemt het een groot dilemma.
`Je dient een bijdrage te leveren aan de
smaakontwikkeling bij leerlingen,
terwijl het aantal uren dat een leerling
dient te lezen door het ministerie
danig is beperkt. Dat is voor veel
docenten moeilijk te verkroppen.'
Een bijdrage aan de oplossing voor dit
probleem kan komen uit samen-
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werking tussen secties. `Als je beperkt
kijkt, niet verder dan Nederlands, ja
dan kun je zeggen er is een vervlakking, je hebt nog maar weinig om te
lezen en dan houdt het op. De havo
heeft al geen literatuurgeschiedenis
meer, dus die praat eigenlijk alleen
maar over het begrippenapparaat en
een stukje reflectie. Het leesdossier is
niet eens meer verplicht, dat heeft de
staatssecretaris teruggeschroefd, dus
ook daar kun je spreken van verarming. Het is maar net hoe
beleidsrijk of -arm je het zelf invoert.
Het leesdossier is waardevol, we zijn er
al mee gestart voor de Tweede Fase,
het is een aardig document van
reflectie. Je moet echter niet doorslaan,
sommige dossiers ontaarden in meer
schrijf- dan leeswerk.'
Een oplossing ligt in Geïntegreerd
Literatuuronderwij s (G LO) . `We hebben
"algemene literatuur" al jaren terug
ingevoerd.' Henk wijst op een methode
als Laagland. Via deze methode krijgen
de leerlingen bij G LO een uniform
begrippenkader aangeboden, geldend
voor alle talen. Bovendien kun je één
talendossier nastreven. Zo zouden
bijvoorbeeld in de leesautobiografie ook
Engelse, Duitse en Franse werken
kunnen worden opgenomen. `En als je
die boeken op een hoop gooit, dan zou
er mogelijk wel een bepaalde
leesontwikkeling zichtbaar worden.'
Aan zo'n opzet kan ook CKV-i
meedoen om het referentiekader van de
leerlingen te vergroten, al is er op het
Lindenholt het probleem dat CKV-i
gekozen heeft voor een methode met
thematische onderwerpen. Voor
literatuur hebben de docenten gekozen
voor chronologie, omdat we vinden dat
dat leerlingen tot een bepaald houvast
biedt, een referentiekader.
Op de havo verplichten Nederlands en
Engels zich om het begrippenapparaat
aan te leren. Daarbinnen kunnen de
andere talen bijdragen aan het

leesdossier. Dat willen docenten gaan
proberen, maar je kunt pas over een
paar jaar zeggen of die vernieuwingen
hun meerwaarde hebben opgebracht.
Leerlingen

Leerlingen zijn wel degelijk veranderd
in de afgelopen jaren. Ze leggen
andere prioriteiten, zie bijvoorbeeld.
hun bijbaantjes. De uitdaging is om je
vak interessant te houden. Het
profielwerkstuk biedt enorm veel
mogelijkheden, maar je hebt binnen
het literatuuronderwij s ook goede
mogelijkheden indien de leerlingen
goed begeleid worden en individueel
keuzes mogen maken. De leerlingen
zijn in het algemeen mondiger
geworden, maar ze glijden niet af. Ze
zijn niet oppervlakkiger, niet minder
gemotiveerd en tonen niet meer of
minder respect voor de docent dan tien
jaar geleden.
Henk ziet eerder een kentering in die
zin dat leerlingen heel bewust bezig
zijn met hun studie, dat ze donders
goed weten dat een diploma erg
belangrijk is, dat ze toch wel open
staan voor nieuwe ontwikkelingen. Ze
zijn wat dat betreft niet minder dan
vroeger. Dat wordt wel gedacht, maar
Henk merkt dat niet. `Neem de
generatie Nix. Leerlingen hebben wat
van die literatuur gelezen, of ik breng
zo'n verhaal, en dan zeg ik "Tsja dat is
jullie verwende generatie, de generatie
van verveling, kinderen die het zo goed
hebben en geen uitdaging meer
hebben in het leven en dan een beetje
doelloos ronddolen..." Nee, daar voelen
ze zich totaal niet door aangesproken,
ze lezen het als amusement, maar zien
wel heel duidelijk voor zichzelf andere
doelen. Ze zetten zich ertegen af. Ze
zijn toekomstgericht, willen doorstuderen, geld verdienen, mooie baan,
verantwoordelijkheid krijgen, ook in
opstellen kom je dat elke keer weer
tegen.' Leerlingen kennen zichzelf

misschien beter dan vroeger het geval
was, ze kennen hun eigen tekortkomingen, kunnen er misschien wat
beter op inspelen, ze zijn in sommige
opzichten bewuster van zichzelf. Henk
ziet als mogelijke oorzaak daarvoor de
tendens tot reflectie, niet alleen bij het
lezen van boeken, maar ook bij andere
activiteiten op school. Dit jaar is het
eerste jaar van het studiehuis, maar op
het Lindenholt is er al langer een
didactiek van activerende instructie,
ook in de literatuurles. Het hele team
probeert de leerlingen wat bewuster
aan het leren te krijgen.
Computer

Wat betekent de computer voor het
literatuuronderwijs ? Geconfronteerd
met de vraag over het plukken van
samenvattingen van boeken van het
internet stelt Henk: `Vaak hoor je dat
dat een negatieve ontwikkeling is. Ik zie
dat niet zo. Het mooie is, als je
leerlingen over internet ziet praten dan
hebben ze donders goed in de gaten dat
de informatiebronnen niet te
vertrouwen zijn. Leerlingen hebben
feilloos door welke sites kwaliteit
bieden en welke niet.' Leerlingen zien
dat bijvoorbeeld de samenvattingen op
de sites van het `Internetcollege'
gemaakt zijn door medescholieren, en
dat dus de kwaliteit niet gegarandeerd
is. Leerlingen geven aan dat ze drie
informatiebronnen naast elkaar
kunnen leggen om daaruit hun eigen
verhaal te destilleren, waar ze achter
kunnen staan. `Het is niet zo dat
leerlingen het boek niet zouden lezen,
drie artikelen van internet zouden
plukken en daarmee het mondeling in
zouden gaan. Ik ben dat nog niet
tegengekomen. Leerlingen zijn niet op
die manier aan het studeren.'
De rol van de computer voor Nederlands is met name binnen het schrijfonderwijs een uitkomst, voor docent en
leerling. Het is een voordeel dat een

leerling niet een hele schrijfopdracht
moet overschrijven, dat werkt
verrijkend. In de brugklas brengen de
leerlingen al met grote regelmaat
uurtjes Nederlands door achter de
computer. je kunt meer eisen en
bereiken en je krijgt een beter zicht op
het schrijfproces van de leerling. De
software op het gebied van tekstverklaring is een interessante ontwikkeling
omdat de leerling altijd individueel
feedback krijgt, hetgeen in een klassensituatie niet te bereiken is. Voor
spellingonderwijs staat de software nog
in de kinderschoenen. De sectie Nederlands heeft nog geen software met
toegankelijke feedback gevonden voor
kinderen met spellingsproblemen.
Er is meer te bereiken. Voor literatuur
gaan de leerlingen vooral naar de
uittrekselsites. Ze bouwen hun
referentiekader nog niet op door naar
een site van het Louvre te gaan. Maar
die stap hebben de docenten zelf
eigenlijk ook nog niet gezet.
Werkdruk

Er is wel wat veranderd in de werkdruk.
Op het Lindenholt, met de pretentie
van een vrij bedrijfsmatige aanpak, zie
je dat docenten de nodige uren aan hun
werk besteden. Henk noemt zichzelf
vrij efficiënt. Hij heeft zijn zaken goed
op een rijtje, is een goede planner, hij
deelt zijn werk zo in dat hij niet al te
veel pieken kent, maar toch. Er moet
ontzettend hard gewerkt worden. Het
vak zelf is moeilijk bij te houden. Henk
probeert zo'n twee romans per maand
te lezen, nieuwe literatuur, maar dat
lukt niet altijd. Er zijn veel vernieuwingen tegelijkertijd: de Tweede Fase, het
vmbo, de vaardighedenlijn die ingevoerd moet worden. In de onderbouw
zijn er de z-uren, in de bovenbouw
moet het mentoraat opnieuw opgezet
worden omdat leerlingen wat meer
vrijheid moeten krijgen, maar
tegelijkertijd ook wat meer begeleiding,

er komt veel op ons af. De docenten
moeten hun digitale rijbewijzen halen.
`Dus zitten we 's avonds ook nog vaak
op school aan een internet-, Word- of
Excelcursus, noem maar op.'
Verder is het zo dat Nederlands een
heel belangrijk vak is als het gaat om
het aanleren van algemene vaardigheden en dat staat dus vrij centraal staat
in de Tweede Fase. `Daar zijn we ons
van bewust, dat die algemene vaardigheden voor een groot deel op onze
schouders komen te rusten. Dat geldt
bijvoorbeeld voor presentatievaardigheden straks, daar wordt Nederlands
bijgehaald om beoordelingsmodellen
aan te leveren, om ideeën op te doen
van hoe je dat nou kunt doen, wat een
goede presentatie is, wat de mogelijkheden zijn. Er zal in de toekomst steeds
meer een beroep op docenten
Nederlands gedaan worden.'
Satisfactie

Leerlingen karakteriseren bijvoorbeeld
in een opstel het beroep van leraar als
een 'takkenbaan, waar je heel weinig
centen voor krijgt, want je zult maar
opgescheept zitten met van die lastige
kinderen de hele dag'. Henk zelf
ervaart het beroep positiever: `Ik vind
genoeg diepgang in mijn werk. Ik ben
wel tevreden over mijn werk, de
dingen die ik kan doen, wat ik kan
betekenen voor leerlingen, de school,
het vak zelf. Wat ik de leerlingen mee
kan geven, daar ben ik nog best
tevreden over, ik zie dat ze een
ontwikkeling doormaken, we proberen
klassen vast te houden, van brugklas
tot examenklas. En dan zie je sommige
leerlingen echt tot grote persoonlijkheden groeien, met een hele mooie eigen
visie en toekomstidealen. Er is in die
zes jaar heel veel gebeurd met die
kinderen, dat is fantastisch om te zien.
Daarnaast is het Lindenholt College
een fijne werkplek met enthousiaste
collega's met hart voor de zaak.'
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nanaschooltijd
schooltijd
Jaargang 9 ,1999 .2000
Blauw is dit jaar de kleur van het omslag, en op de achterkant duikt het logo
van de nieuwe uitgever op: Biblion. Ook in deze jaargang ligt de nadruk op
culturele vorm ing in brede zin . De kunsten kunnen wederzijds bevruchtend
werken, en dat gaat over grenzen heen. Artikelen over de Beatles, Salman
Rushdie, Spaans-Amerikaanse literatuur en een speciaal Vlaams nummer,
het zijn maar een paar voorbeelden . Verder stukken over taboes in
Hollywood , de mogel ijke kruisbestuiving tussen beeldende kunst en
literatuur, en een kunstproject waarbij leerlingen met de fotocamera aan de
slag gaan. Veel aandacht kortom voor 'kij kvaardigheid' en 'zelfwerkzaamheid', sleutelwoo rden in het nu overal doorgedrongen leerplan culturele en
kunstzinnige vorm ing.
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Jaargang 10, 2000 . 2001
In dit jubileumjaar neemt TsjipjLetteren de kleur aan die Tsjip van 1991 tot en
met 1996 had: fel maar toch ook warm geel, Een eerbetoon? De jaargang vangt
aan met een nummer geent op het thema van de Boekenweek: de klassieken.
Op nieuw een brede aanpak: van Rome-reis tot theaterbezoek, van Asterix tot
Ovidius, van pottenbakker tot architect , ze helpen allemaal om zelfs de verre
oudhe id tot leven te wekken voor leerlingen van nu. Het formaat van Letteren
en van Tsjip veranderde , maar het uitgangspunt bleef: zoeken naar creatieve,
inspirerende vormen van literatuuronderwijs. Zi jn 'moeilijke lezers' als
bijvoorbeeld vmbo-Ieerl ingen toch aan het lezen te krijgen? TsjipjLetteren wijdt
er een nummer aan en maakt eens te meer du idelijk waar het dit tijdschrift om
begonnen is: het volle accent op leesplezier en leeservaring , bij docent en
leerling, tijdens en na schooltijd .

column

column. column. column. column. column
Kunst binnen handbereik

Jacques de Vroomen

Hoewel het verleden niet voorbij is, is het knap lastig je er een goede voorstelling van te maken, om
van 'begrijperi' nog maar te zwijgen. De Romeinen, de Middeleeuwen, de Couden Eeuw, de
pruikentijd... wat stellen we ons hierbij voor? Cliches, vaak gebaseerd op plaatjes die zelf weer
cliches van cliches zijn. Ceschiedenis is een moeilijk vak en daarom adviseren pedagogen al vanaf de
reformpedagogiek stapsgewijs te werk te gaan. Begin dicht in de buurt. Basisschoolkinderen,
gewapend met pen en blocnote, stappen naar hun grootouders en interviewen hen over schoolherinneringen. 'Opa, had jij in de vijfde groep een mijnheer of een juffrouw?' En als opa dan antwoordt
dat er vroeger geen vijfde groep was, begint de les al: de historische verwondering.
Nijmeegse universitaire studenten die kozen voor het vak 'Kunsteducatie' interviewden scholieren
over hun CKV-ervaringen. Ik stuitte als lezer op een aantal uitspraken die aan het denken zetten. Ik
sta even stil bij Karen en Buddy.
Karen heeft les gehad over flamencodansen. 'Dan heb ik zoiets van, ik ken de flamenco niet, je gaat
de flamenco ook nooit dansen; wat heb ik eraan om te weten wat de verschillende soorten flamencodans zijn.' Karen sputtert omdat ze van haar lerares een hoek moet omslaan. De doelstelling van de
lerares is achtenswaardig maar wordt niet gehaald. Ontbreekt hier niet een schakel? De problematisering van wat dichtbij is?
Haar klasgenoot Buddy heeft het daarover als hij voorstelt om iets te doen met kunst in de buurt.
'Want je ziet zo vaak dingen langs de weg dat je denkt, ja, ik weet niet wat het moet voorstellen.
Maar ik zou toch, ja, eigenlijk willen weten, eh.dat je dat soort dingen leert.'
Een pleidooi voor omgevingsonderwijs. We kennen het van de didactiek van de basis school. Niet
aIleen bij geschiedenis maar ook bij vakken als aardrijkskunde en biologie.Wat me vooral trofbij het
lezen van de interviews is de enorme afstand die er voor het gevoel van de leerlingen ligt tussen hen
en 'Cultuur'. Voor de meesten een woord met een vette hoofdletter C. Hoe krijgen we die hoofdletter
wat bescheidener? Misschien door wat dichter bij huis te beginnen en cultuur gewoon met een
kleine letter 'c' te schrijven.
Van hun lerares mochten Karen en Buddy voor CKV-film niet naar Gladiator. Toch is naar Gladiator
gaan, kort nadat de film is uitgekomen en er allerwege in de media aandacht voor is, gewoon
beginnen bij hier en nu, hie et nunc moet ik bij dit voorbeeld natuurlijk zeggen. Zoiets als met pen
en blocnote naar opa en oma, de cultuur binnen handbereik. En als er daarna op video stukjes
Spartacus, Ben Hur en Quo Vadis bekeken worden, is er stof te over voor een boeiende cultuurdiscussie. Laten we leerlingen geen zevenmijlslaarzen aantrekken.
Daar struikelen ze meestal mee.
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Brief aan de voorzitter bij zijn afscheid
Tijdens het afscheid van Koos Hawinkels als voorzitter van
de Stichting Promotie Literatuuronderwijs (Spr) in
januari van ditjaar sprak zijn mede-oprichter van de SPL,
Warn de Moor, hem toe over hun gemeenschappelijke drijfveren en in het bijzonder over het aandeel dat de voorzitter
in al die jaren, ook die aan de stichting voorafgingen, heeft
gehad voor het literatuuronderwijs. Zijn toespraak werd
voor dit nummer herschreven tot, hoe kan het anders, een
brief
Warn de Moor
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Koos, als ik aan je denk, is dat met
gemengde gevoelens, of beter, met
gemengde gedachten. Daar zijn aan de
ene kant de momenten in onze
tienjarige samenwerking dat ik je
vertwijfeld hoorde uitroepen: 'Aan een
dood paard kun je tach niet blijven
trekken!?' En ik weet dat je dan niet
mij bedoelde - de vicevoorzitter, en de
secretaris-penningmeester van de
eerste jaren - , maar dat zootje
ongeregelde SPL'ers dat weI van alles
beloofde, maar zijn beloften niet
nakwam. Aan de andere kant was er
jouw bereidheid am het telkens
opnieuw te proberen. Als er een
werkgroep was opgestart, reken maar
dat dit aan jou te danken was. leder
ander, op Arie van den Akker na, liet
het, toezeggingen ten spijt, afweten. Ik
heb je daarom niet benijd in je functie
van voorzitter. Wie met je gewerkt
heeft kent je grate kwaliteiten, je
vakkennis, die je tot op de dag van
vandaag in je na- en bijscholingscursussen voor het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum aan de dag legt, je
]lux de bouche en de overtuigingskracht,
gepaard met een groot gevoel voor
humor en eindeloze ironie, waarmee
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je, omdat je oak begiftigd bent met de
moed om een standpunt in te nemen
en je mening scherp te stellen, vriend
en vijand weet in te pakken.
Twee momenten

Jij zult je twee momenten herinneren
waarop jij en ik het gevoel hadden: hier
gebeurt iets bijzonders met en tussen
ons. De eerste keer was toen wi[,
vrijwel in het begin, na een rit met
jouw auto naar Rijswijk, in een uur tijd
van het toenmalige hoofd bij het
ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur dat over ons ging, een
subsidie lospeuterden van meer dan
20.000 gulden. Dat had alles te maken
met het feit dat ons project, ons
tijdschrift en het streven naar
werkgroepen, paste in het doel
waarvoor de betrokken ambtenares
gekozen had: de leesbevordering. De
tweede keer betekende voor ons
persoonlijk nog meer. Op zo'n zelfde
rit kwamen wij, terugkerend naar huis,
te spreken over onze jeugdjaren. Wij
ontdekten dat we allebei uit een groat
katholiek gezin kwamen. Jij uit het
Limburgse, ik uit bet Zeeuwsvlaamse.
Daarin was het vechten voor je eigen

plaatsje. Jeugdervaringen en in het
bijzonder jeugdtrauma's zijn tamelijk
beslissend voor wie je bent. Zoals ik
mijn tweelingschap tegelijkertijd als
een last en een stimulans ervoer - in
mijn zoeken naar een eigen identiteit,
wat resulteerde in 'vlaggeties planten'
zoals mijn vriend Marcel van Dijck
altijd zei - zo bleek jij dat te hebben
met je iets beroemdere broer, de
dichter Pe. Hij bleek tach veel meer
beroemd in de provincie dan jij, die
daarbuiten, tot in Vlaanderen toe, met
je werk een uitstraling hebt gehad.
Voor je vijanden ben je dan al gauw
een streber, voor je vrienden ben je
gewoon goed bezig am uit het leven te
halen wat erin zit. Zo'n gemeenschappelijke ervaring geeft een band en in
wijsheid hebben wij vervolgens elk ons
eigen aandeel in de SPL gehad en
genomen. Als ik aan je denk, dan het .,
liefst aan dat ogenblik in die soms wel
eens wat gammele, sportwagenacbtige
bolide van jou op weg van Rijswijk
naar Utrecht. Ik geloof dat dat beeld
past in onze opvatting van onderwijs
als een ontrnoeting tussen mensen van
vlees en bloed, niet tussen dode
dingen.
Terugbladeren in de geschiedenis is
fascinerend. Ji j en ik delen daarvan
veeI, zonder dat we in de eerste jaren
direct met elkaar te rnaken hadden. De
Stichting Opleiding Leraren (SOL),
ergens aan de rand van Utrecht, en de
Gelderse Leergangen aan een

uitvalsweg van Nijmegen waren de
instituten voor de Nieuwe Leraren
Opleiding (NLO) waar wij na jaren in
het voortgezet onderwijs terecht waren
gekom n, ik meen jij in 197o en ik in
1972, 1eiden bij de start van onze
instituten. Met Pieter Batelaan
timmerde jij aan de weg, Pieter over
poëzie„ jij, meteen, over jeugdliteratuur. Het was de tijd van de tegenstellingen. Links of rechts, vakcomponent
en beroepscomponent, neerlandistiek
of moedertaalonderwij s, leerstof of
leerling. `Griffioen' en `Ten Brinke'
waren gesneden koek voor ons.
En wij, die in ons hart gewoon van
literatuur hielden — ik was daarenboven in 1969 begonnen als criticus van
De Tijd en schreef wekelijks over
Nederlands proza en poëzie —
probeerden met anderen die dat deden
de vertaalslag te maken naar de jeugd
waarvoor wij onze studenten moesten
klaarstomen, die tweede- of derdegraads leraar zouden worden. Stomen
is een te groot woord, dat was er
eigenlijk niet bij. Wat werd er een
ongelooflijke hoeveelheid tijd verkletst
in die NLO's! Dat kwam: ze hadden
Harris en Rogers en Maslov voor ogen,
ze bulkten van het geld, ik ben oké, jij
bent oké, en er zat zoveel in mensen —
dat moest je eruit laten komen via
listige strategieën. Vooral de strategie
`Wat denk je er zelf van?' was
uitgangspunt voor veel van dit
onderwijs. Maar die opvatting, hoezeer
ze ons toen ook aansprak, was toch
niet eenvoudig te realiseren, wanneer
je studenten kennis wilde laten maken
metWillem Elsschot en Hugo Claus.
In elk; geval vonden wij literatuurjongens en -meisjes, zoals Marijke
Barend, Ad Zuiderent, Jacques Vos,
George Vis, jij en ik en nog een stel,
het een verademing wanneer we eens
`onder mekaar' waren en zonder
didactische bespiegelingen over iets
anders dan structuren en modellen

konden praten. Volgens mij hebben
die bijeenkomsten in Amsterdam,
Utrecht en Nijmegen voor de opleiding
niets opgeleverd, maar wij konden
even onze frustraties kwijt.
Universiteit en school

Jij raakte je frustraties ook ergens
anders kwijt. Ik leerde je kennen als
een kritisch volger toen je sectieredacteur Nederlands was van Levende
Talen. Toen ik in 1978 overstapte naar
de universiteit om er literatuurdidactiek van de grond te trekken, had jij net
in het augustusnummer van dat jaar je
stuk over universiteit en onderwijs
gepubliceerd. Dat was een voordracht
die je in februari van dat jaar had
gehouden in Leiden en de kern
daarvan was dat je wilde dat het
universitair onderwijs eindelijk eens
rekening ging houden met de
gemiddelde leerling. Een jouw
tekenend fragment daaruit lijkt mij dit:
`Tot het tegendeel is bewezen blijf ik
volhouden dat het literatuuronderricht
in het voortgezet onderwijs dikwijls
een gotspe is: zonder enige motivering
vaak worden leerlingen opgezadeld
met de mededeling dat het goed voor
hen is, wanneer ze lezen wat de leraar
vindt dat ze moeten lezen en
waarderen. Dat ze daar zo goed als
niks van snappen, komt de leraar
prima uit, want dat geeft hem de
gelegenheid om uit zijn doos van
Pandora een imponerende hoeveelheid
historische, filologische, analytische,
syntactische en andere kennis te
voorschijn te toveren, waardoor de
leerling verbijsterd raakt en de leraar
zijn onmisbaarheid bewijst. Alleen...
het resultaat is vaak dat een leerling
aan het eind zegt: "Wat u zegt zal
allemaal wel waar zijn hoor, meneer,
en ik weet nu ook veel meer dan vóór
deze les, maar... ik vind er nog steeds
niks an." En hoe reageert menige
leraar dan? Zoals bij hem past,

neerbuigend, en hij zegt: "Ik vrees,
Jantien, dat jij toch geen gevoel voor
literatuur hebt," waarmee hij dan maar
gemakshalve aan zijn opdracht is
voorbijgegaan om Jantien gevoel voor
literatuur bij te brengen, want iemand
gevoel voor literatuur bijbrengen, dat
leer je niet op de universiteit.'
In het vervolg van je betoog bepleit je
dan dat universiteiten ook eens
onderzoek doen naar vragen als: wat
lezen kinderen van ongeveer twaalf tot
achttien jaar? Waarom lezen kinderen
dat, met andere woorden: wat zoeken
ze in hun lectuur? In hoeverre is het
leesgedrag van deze kinderen te
beïnvloeden en hoe zou dat moeten of
kunnen gebeuren? En wat mij direct
aansprak was de slotvraag in de Leidse
lezing: `Behoort het tot de taken van de
universiteit een didactiek te ontwikkelen voor de schoolvakken waarbij
gebruik gemaakt wordt van academische disciplines, in ons geval de
literatuur, en mag je tot slot van de
universiteit verwachten dat ze de
didactiek tot een geïntegreerd
onderdeel van een vakstudie maakt en
niet zoals nog maar al te vaak het geval
is, beschouwt als een niet helemaal
serieus te nemen toetje?'
Wij weten allemaal dat aan deze
wensen in de jaren tachtig en negentig
gevolg zou worden gegeven. De
jeugdliteratuur kwam in het centrum
van de aandacht, de universitaire
lerarenopleidingen groeiden van
enkele didactiekcolleges uit naar
volwaardige kopstudies van een jaar en
het literatuuronderwij s kreeg, for the
time being, haar eigen universitair
centrum. In Nijmegen.
De basisvorming

Uiteraard was je erbij toen het hele
voortgezet onderwijs weer in beweging
kwam, nu voor de basisvorming. Uit je
vele toespraken over literatuur in de
basisvorming herinner ik mij de lezing
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die je hield voor de derde, jaarlijks
terugkerende conferentie Het
Schoolvak Nederlands op 14 oktober
1988. De boodschap luidde: `leren op
school moet een leerling voorbereiden
op het leven na school' en je verwees
naar de syllabus Jeugd- en ontspanningslectuur die je voor de SOL had
samengesteld om te concluderen:
`Literatuuronderwij s in de basisvorming moet leerlingen helpen bij hun
volwassen worden'. Zo bracht je de
communis opinio onder didactici over,
dat leerlingen verschillende strategieën
moeten kunnen toepassen op
verschillende soorten teksten,
referentiëel en niet-referentiëel. Vrij
lezen in de klas, dat achtte jij de
manier om de leesbereidheid van
leerlingen te vergroten, en met het
vermelden van de tekstervaringsmethoden — waarover je je aanvankelijk wat
huiverig had getoond — liet je merken
dat jij en ik elkaar weldra zouden
vinden in een gemeenschappelijk doel.
Dat werd dus de oprichting van de
SPL. Daarover weten de lezers van
Tsjip/Letteren waarschijnlijk meer dan
genoeg. Maar wat was de situatie toen
we in september 1990 overgingen tot
de oprichting van de Stichting?
De situatie in 1990

Kenmerkend is de discussie die tussen
april en juni 1989 plaatsvond in de
Volkskrant. Aanleiding daartoe was het
grootschalige onderzoek `jeugd '89'
van het bureau Inter/View, gepresenteerd in maart van dat jaar. Daaruit
bleek onder meer dat ten tijde van de
enquête 40% van de havo-leerlingen
en van de vwo-leerlingen 32% nooit
een literair boek las. Bovendien las 15%
van de havo en 16,5% van het vwo
minder dan één werk per maand. Voor
de Volkskrant- redactice Truus Ruiter
was dit aanleiding om met hoogleraren, leraren en schoolboekenmakers te
gaan praten. Haar vraagronde
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resulteerde in een uitgebreide bijdrage
over `de toekomst van het literatuuronderwij s en het schrikbeeld van het
nieuwe analfabetisme', dit laatste
gearticuleerd in de kop `Waren de
NSB'ers spoorwegemployés?'
Zoals gebruikelijk voor buitenstaanders zag ook deze journaliste om in
weemoed. Zij herinnerde zich de
docent, die los van enig voorschrift zijn
leerlingen warm wist te maken voor
het `boek dat ieder beschaafd mens
gelezen moet hebben', een `voortreffelijk boek' en een `meesterwerk uit de
wereldliteratuur'. `Niets was verplicht,
vertalingen op de lijst van 15 titels
waren toegestaan en aan literatuurgeschiedenis werd nauwelijks iets
gedaan.' `Je kreeg een idee van de
weidsheid van de literatuur, en van de
wereld, die er in de klassieke oudheid
zo anders uitzag. Je werd nieuwsgierig.' Ruiter zag zich met deze
aangename afwezigheid van methode
geconfronteerd in 1973, toen toch al de
Mammoetwet zijn stempel drukte op
het onderwijs. Uiteraard was haar
leraar een goeie, zo een die, in de ogen
van de ware liefhebber — als Ed
Leeflang en Kees Fens, zo blijkt in dit
stuk — genade vindt. Dat goed
onderwijs bestaat bij de gratie van de
bevlogen leraar, wie zou daaraan willen
twijfelen? Deze deur stond wel erg
wagenwijd open.
Ruiters stuk gaf aan dat het literatuuronderwijs zeer divers gegeven werd,
ook in de voorbereiding op het
leraarschap aan toekomstige leraren.
Als vrucht van de strijd aangaande het
emancipatorisch en maatschappelijk
relevant taalonderwijs had het
literatuuronderwij s ten dele plaats
moeten maken voor onderwijs in
taalbeheersing. Dit was te constateren
in het Middelbaar Onderwijs, op de
zogenaamde MO-opleidingen, zo goed
als in de NLO's. Daarnaast stelde
Ruiter vast dat de normen voor het

literatuuronderwijs anno 1989 uiterst
vaag waren; zo vaag namelijk als ze
sinds de invoering van de Mammoet
waren geworden. juist in die vaagheid
lag het grote verschil in aandacht voor
literatuur opgesloten. Je ziet hier
overigens, Koos, dat Ruiter voor het
gemak maar even vergat, dat ons oude
gymnasium van v66r de Mammoet
helemáál geen regels kende voor het
literatuuronderwijs. Maar in grote
lijnen was het waar wat zij schreef. En
ze schreef nog veel meer, onder andere
over de gebruikte schoolboeken voor
literatuur en de inperking van de
literatuur tot bepaalde perioden, ze
haalde jaap Goedegebuure aan die in
zijn inaugurele rede voor de Katholieke
Universiteit Tilburg sprak van `een
nieuw, dat wil zeggen cultureel bepaald
analfabetisme', wat in feite door J.A.
Dautzenberg, die zich tot een nuttige
horzel in de pels van de SPL zou
ontwikkelen, met concrete voorbeelden
werd ondersteund.
Reacties

Velen kwamen in het geweer tegen dit
stuk. jij ook. je hamerde op het
vertrouwde aambeeld: `Leraren worden
niet opgeleid om les te geven,.' (de
Volkskrant, 9 mei 1989) Je zag drie
oorzaken voor de versukkeling van het
literatuuronderwijs. Ten eerste, bekend
uit je Leidse lezing, dat de vakdidactiek
altijd al het stiefkindje was van de
opleidingen MO -- gebaseerd op de idée
fixe `dat een goed vakman vanzelf goed
les zou geven' — en de universiteiten
pas in 1989 tot een begin van
opleiding kwamen. Ten tweede
concludeerde je uit je eigen ervaring
met nascholingscursussen dat leraren
zelf weinig belangstelling hadden voor
didactiek, terwijl de lessen die over de
literatuur zelf gingen, alle aardacht
kregen. `Kan men zich een nascholing
van verkopers voorstellen, waar alleen
in de allerlaatste sessie over verkoop-

kunde wordt gesproken? Alleen
gesproken. Tijd om te oefenen is er
helemaal niet, terwijl de doorsnee
leraar, net als de doorsnee verkoper,
het daar toch van moet hebben.
Enthousiasme maakt nog geen
vakma .' Derde oorzaak zag je in de
afwezi heid van aandacht voor
jeugdl teratuur in de eerste drie
klasse4i van het voortgezet onderwijs,
zodat de kans werd gemist om van
lezen een gewone bezigheid te maken.
`Geef les met die boeken die inhouden
bevatten die pubers kunnen helpen bij
het volwassen worden. Dat zullen
enkele literaire werken zijn, maar veel
vaker jeugdboeken en boeken uit de
zogenaamde ontspanningslectuur. Het
gaat veel minder om wat er gelezen
wordt als om hoe er gelezen wordt.'
Dautzenberg kwam daar tegenop:
`Zoals alle onderwijs is literatuuronderwijs primair kennisoverdracht, schone
zaken als gevoel en inlevingsvermogen
komen in het onderwijs op de tweede
plaats. Het ergste wat het vak
Nederlands en daarbinnen het vak
literatuur kan overkomen is dat het een
doe- en praatvak wordt dat niet wordt
onderwezen in een leslokaal maar
gezongen, uitgebeeld en bediscus-

sieerd in een "taaltuin".' Dautzenberg
maakte zich sterk voor literatuuronder
wijs dat de leerlingen onderscheid leert
maken tussen stromingen en deze
leert plaatsen in hun tijd, onderwijs dat
hen een attitude bijbrengt van waaruit
zij niet alles wat hun vreemd voorkomt
als gek en stom afwijzen. Voor hem is
het doel van literatuuronderwijs niet
leerlingen tot lezen te brengen, zo min
als iedereen muziek zou moeten
beluisteren. Hij bezit een hoge mate
van scepsis over de invloed van
onderwijs op het leesgedrag van
mensen, relativeert de rol van de
docent tot een bijrol en wijt de geringe
belangstelling van veel leerlingen aan
het feit dat er zoveel andere zaken zijn,
-

die gaandeweg hun puberteit hun
aandacht vragen. Geen enkele
didactiek kan daar tegenop. Mede
daarom is het je uitputten in
didactische kunstjes nutteloos. Het
klinkt alleszins redelijk en verstandig.
Verbreding en integratie

Zelf was ik, in een stuk van 13 juni
1989, van mening dat Ruiters betoog
wat positiever kon worden samengevat
dan jij had gedaan, om vervolgens te
wijzen op een aantal aspecten dat nog
niet aan de orde was gesteld, maar dat
in de heersende literatuurdidactiek wel
degelijk een rol speelde. Ten eerste
bepleitte ik een verbreding van het
literatuuronderwijs tot de moderne
vreemde talen en de klassieken, die
juist in 1989 een `interessante
ommezwaai van vertaalonderwij s naar
literatuuronderwij s' gingen maken.
Overleg tussen de verschillende
literatuurvakken zou kunnen leiden tot
verbetering. 'Literatuuronderwijs in de
breedte, door coördinatie of zelfs
integratie van de literatuurlessen over
de verschillende vakken, is een optie
waarvan uitvoering de kwaliteit van het
literatuuronderwijs ten goede zou
komen.' En dus zou je ook moeten
denken, meende ik, aan Europees
literatuuronderwijs.
De drastisch toegenomen internationalisering van onderzoek liet ook de
moedertaaldidactiek en de literatuurdidactiek niet onberoerd. In netwerken
van lerarenopledingen in binnen- en
buitenland werd een voorbereiding op
het leraarschap literatuur ontwikkeld
die `héél wat anders (liet zien) dan de
treurige hoorcolleges didactiek' uit
jouw leertijd. Het waarom en het hoe
van het literatuuronderwij s waren
wereldwijd onderwerp van discussie, ik
had het in Amerika en Engeland aan
verschillende universiteiten gezien,
gehoord en bediscussieerd: responsemethoden werden door de resultaten

van de receptie-esthetica bevorderd. In
het bijzonder ging ik in op het belang
van beleving of tekstervaring, een
element `waarmee schrijvers noch
docenten erg vertrouwd zijn'. De kloof
in kennis van zaken tussen leraren en
lerarenopleiders was hier duidelijk te
zien. `De lerarenopleiding is er juist
om mensen bij te brengen dat er
systeem kan zitten in het werk van de
literatuurdocent, dat de ontwikkeling
van een longitudinaal curriculum
serieuze arbeid vraagt van leerplanontwikkelaars en literatuurdidactici, dat de
diversiteit aan werkvormen leerlingen
beter motiveert dan eenzijdige keuze
in de ene of de andere richting en dat
literatuur bij leeftijd en omstandigheden van de leerling gekozen moet
worden. Dat vergt grote kennis van
literatuur, kunst en cultuur in het
algemeen, en grote kennis van wat
leerlingen zijn.'
Het initiatief

Ik denk dat het bovenstaande
voldoende laat zien hoeveel de
oprichters van de SPL gemeen hadden,
toen zij, tijdens de vierde Nijmeegse
H S N-conferentie over het literatuuronderwijs met als thema `literaire
competentie als het mogelijke doel van
het literatuuronderwijs" besloten een
al enige jaren sluimerende gedachte tot
een concreet initiatief te maken.
Zonder Anja Bijlsma-Lindaart, Ronald
Soetaert, Nicole Rowan, Ank
Hendricks en Márgitka van Woerkom
zouden jij en ik ons streven niet in
daden hebben kunnen omzetten. In
december 1990 tekenden wij de
stichtingsacte, die jij bij de Hilversumse notaris had laten opmaken. De SPL
werd ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Nijmegen. De
doelstelling was duidelijk: van
literatuuronderwij s een meer
longitudinaal en latitudinaal geheel
maken, door het curriculum van de
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leerlingen en door de vakken heen, en
dat in samenwerking tussen noord en
zuid. In het bestuur dat gevormd werd
nam jij de voorzittershamer ter hand,
ik de schrijfstift, rammelend met de
kas — die overigens weldra werd
overgenomen door Eus S chalkwij k.
Samen met Anja Bijlsma-Lindaart en
Nicole Rowan vertegenwoordigde hij
de vreemde talen in ons bestuur. Dat
had in Ronald Soetaert en Nicole zijn
trait d'unions met het Vlaamse
literatuuronderwijs.
Intussen was het ontstaan van de SPL
geen reden om je daartoe te beperken.
Als goed ambassadeur liet je in andere
organen het geluid van de SPL horen.
In MOER, jaargang 1991, gaf je
duidelijk te kennen dat je je zorgen
maakte over de lauwheid waarmee het
veld reageerde op de beslissingen die
voor de basisvorming waren gevallen.
`Dóe nou eens wat!' pepte je de
docenten op en je kwam met een
uitgekiend voorstel voor een leerplan
jeugdliteratuur in de basisvorming, dat
je als `functioneel literatuuronderwij s'
zou kunnen bestempelen. Toen de
Commissie Vernieuwing Eindexamens
Nederland in 1992 met zijn voorstellen
kwam, fronste je de wenkbrauwen:
waar is de aansluiting tussen
basisvorming en bovenbouw, schreef je
in Levende Talen, maart 1992, en je gaf
meteen een mooi voorstel voor het
maken van leesverslagen door
leerlingen en de didactische begeleiding daarvan door de leraar. En
opnieuw toonde je van de tijd te zijn
door je binnen en buiten de SPL in te
spannen voor intercultureel literatuuronderwijs. je deed dat samen met
Tsjip-medewerkster Yvonne MekaouiJanssen. Met de uitgave van het boek
Een kijk op de wereld maakte je die zorg
en bekommernis tastbaar. Nog steeds
is dit een handzame gids voor een
literatuuronderwijs waarvoor in de
praktijk veel werk verzet moet worden.
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Wat jij hebt gedaan, binnen en buiten
de SPL, is het resultaat van een
consequente lijn. Ik zie daarin een
kritische zin ten opzichte van wat
iedereen vanzelfsprekend vindt, grote
creativiteit in het doordenken van
didactische problemen en in het
bijzonder aandacht voor de categorieën
leerlingen die in de massa het
onderspit dreigen te delven: eerst de
jonge leerling, later, als iedereen naar
die jonge leerling begint te kijken, de
gekleurde leerling. Dat siert je, en als
ik denk aan ons moment in die rode
auto van je: het is niet zo heel gek om
in je jeugd ervaren te hebben dat je
voor je stek moet vechten. Het siert je
vooral ook als de voorzitter van een
stichting die voor alles de leerling
centraal stelt in haar werk en het
kijken over de grenzen en beperktheden van vakken heen. Veel van wat je
vond heb je opgeschreven. Laten onze
nakomelingen dat vooral niet vergeten!
Het ga je goed, kompaan!
P. S . voor de nieuwe voorzitter: René,
jou en de jouwen alle goeds gewenst
met onze erfenis en gefeliciteerd met
tien jaar SPL!

Noten
Zie: Neem en lees. Literaire competentie.
Het doel van het literatuuronderwijs. Onder
redactie van Wam de Moor en Márgitka
van Woerkom. NBLC Den Haag 1992.

Van Apollo tot `weemoed'
Klassiek literatuuronderwijs in de literatuur
Er bestaan in Nederland verschillende visies op literatuuronderwijs. De oudste visie is die van een historisch-biografisch literatuuronderwijs, waarin de leerling wordt geconfronteerd met de grote werken', met `het beste dat ons land
heeft voortgebracht'. In deze visie dient literatuur als
eenheid van inhoud en vorm de leerlingen te vormen tot
betere mensen. De zuivere, esthetisch verantwoorde taaluiting bevat de juiste en ware gedachte, die de lezer leidt
naar het `hogere'. Uit onderzoek naar de geschiedenis van
ons literatuuronderwijs blikt deze visie niet alleen de
oudste, maar ook de meest dominante.
Piet-Hein van de Ven

In mijn onderzoek naar de geschiedenis van het taal- en literatuuronderwijs
ontdekte ik dat er in landen om ons
heen veel meer aandacht voor die
geschiedenis bestaat dan in Nederland.
In Engeland, Duitsland en de Scandi-

staat functioneert bij Hoffman als een
niet echt serieus te nemen romanfiguur, die wat ironisch wordt benaderd. Het rijk daarentegen verdient
meer respect. Het verschijnt in de
gedaante van een imposante regerings-

navische landen bestaat er een

leider uit de (Zweedse) Gouden Eeuw

omvangrijke literatuur. Zo af en toe
wordt in die publicaties aandacht
besteed aan literatuur als bron van
geschiedschrijving. De meest saillante
voorbeelden vond ik in een verwijzing
naar het autobiografische werk van de
Zweedse auteur Hugo Svensson,
docent Zweeds aan een gymnasium
van 1911 tot 1944. In een van zijn
boeken voert Svensson Paul Hoffman
ten tdnele, leraar aan zo'n gymnasium.
In deze functie dient Hoffman drie
heren: de staat, het rijk en Phoibos
Apollo. De staat: dat is de orde, dat zijn
de diploma's, dat is de loyaliteit tegenover opdrachtgevers. De staat vergt
geschiktheid voor het leraarschap,
plichtsbesef, liefde voor de jeugd. Deze

en eist van Hoffman de overdracht van
nationale waarden, goede zeden, historisch besef.
Apollo is de inspiratie, de heerser over
de zuivere wereld van de geest. Deze
laatste heeft niets met de eerste twee te
maken en dus ook niets met zaken als
plichtsbesef, liefde voor de jeugd of
geschiktheid voor het leraarschap.
Apollo vraagt Hoffman om een
nederige dienst, maar Hoffman voelt
zich daardoor uitverkoren. Hij betreedt
de school als was die een tempel, de
katheder als was die een preekstoel.
Paul Hoffman leeft in twee gescheiden
werelden, de ideële wereld van het
literatuuronderwijs, een wereld waar
de skalden zingen, de schoonheid

regeert, waar wijsheid en menselijkheid onaantastbare waarden zijn. In de
materiële wereld van de school is Paul
Hoffman dienaar van de staat en de
productie. Er heerst in die wereld een
strenge lutherse arbeidsmoraal, er is
een welwillende patriarchale leiding.
Hoffman is loyaal tegenover zijn
schoolleiding, al klaagt hij over toenemende bureaucratisering en een te
veel op het praktisch nut gericht
denken van zijn collega's.
Zijn collega Hjalmar Willén — een
andere autobiografische hoofdpersoon
in een andere roman — verkeert in
dezelfde omstandigheden. Ook voor
hem vertegenwoordigt de literatuur het
leven en de geest van de mensheid, is
kennismaking met de letterkunde een
kennismaking met de grote genieën.
Voor hem hangt taal intiem samen met
literatuur: poëzie is eigenlijk het enige
dat betekenis heeft. Hij begrijpt niets
van een opvatting waarin taal gezien
wordt als een instrument, als een
middel, als een soort van ongewoon
praktische hamer-zaag-nijptang-combinatie. De taal is een wereld vol
geheime kracht, duister-begrijpelijke
wijsheid en kleurenspel. Ten aanzien
van zijn minder verheven onderwijspraktijk troost Willén zich met de
gedachte dat zijn leerlingen later, als
hun beroep hen ver weg heeft gevoerd
van de schone wereld van het woord, in
elk geval een oude dichter uit de kast
kunnen pakken, een paar zinnen
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kunnen lezen, waarna ze het boek
kunnen laten rusten op de knie om de
beelden achter de gesloten ogen voorbij te zien trekken — al lijkt dit een
bijna ongerijmd verlangen in een tijd
van haast en lawaai.
Willen verkeert nog meer dan
Hoffman in twee werelden. Als de bel
gaat, heeft hij het gevoel zojuist een
eredienst te hebben gehouden. Hij
blijft dan nog even in de klas om zich
aan te passen, om niet te visionair en
werkelijkheidsvreemd te lijken als hij
de deur van de lerarenkamer opendoet.
De klassieke opvatting

Hoffman en Willen pogen drie heren te
dienen. De eisen van deze drie meesters zijn niet altijd even gemakkelijk
verenigbaar, zo dat al mogelijk zou zijn.
De portrettering van deze twee leraren
moedertaal maakt duidelijk hoe hun
auteur dat leraarschap zag en wellicht
ervaren heeft; en dan met name hoe hij
dacht over literatuuronderwijs. Ik herken in Paul en Hjalmar een opvatting
over literatuuronderwij s waarin de grote literatuur een eenheid vormde van
wat goed, mooi en waar was. Een opvatting waarin met name het lezen en vertalen van de klassieke auteurs pretendeerde de leerlingen op te voeden tot
esthetische, ethische en cognitieve verhevenheid. Een opvatting over literatuuronderwij s die een kenmerk was
van de Latijnse school en die bij het
invoeren van een nationaal literatuuronderwijs in de tweede helft van de
vorige eeuw als `klassieke traditie' het
literatuuronderwijs in het Nederlands
vorm en leven gaf.
Mijn buitenlandse ervaring bracht me
op het idee ook in Nederland te
speuren naar zulke literaire bronnen
voor deze klassieke definitie van literatuuronderwijs. De vraag is hoe Nederlandse auteurs zelf tegen literatuuronderwijs aankijken — onderwijs
waarin hun werk kan functioneren.
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Ik heb een aantal passages verzameld,
niet erg systematisch, maar meer
puttend uit mijn geheugen. Ik presenteer ze hier voorzien van summier
commentaar, de verleiding tot uitvoerige beschouwing van me afzettend
met het idee dat een meer systematische inventarisatie ('later') zo'n
beschouwing meer waarde verschaft.
Ik hoop dat deze fragmenten nu
functioneren als aanzet tot verdere
reflectie: over de rol van cultuuroverdracht, de mogelijkheden ertoe;
over literatuuronderwij s en pragmatisch ingestelde leerlingen; over
gebruik en misbruik van literatuur,
maatschappelijke status, enzovoorts. Ik
noem de bronnen niet meteen, maar
verwijs ernaar door middel van een
notenapparaat. Een uitdaging voor de
neerlandicus zijn geheugen te toetsen?
Een klein en fijn college

De jonge, net afgestudeerde neerlandicus Schotel de Bie geeft zijn allereerste les, een les literatuur aan klasse
gymnasium zes. Hij houdt een
`klein en fijn college literatuurwetenschap, aangepast aan het bevattingsHet was
vermogen van klasse zes.
een voortreffelijk begin, dacht hij opgeruimd; in de lagere klassen zou hij
natuurlijk straffer moeten optreden,
maar hij was er nu doorheen, en, het
mooiste, het was gegaan zoals hij zich
voorgenomen had. Lesgeven was niet
zo moeilijk. Het was heerlijk jonge
mensen zo te kunnen boeien, al was
het dan maar met Justus van Effen,
een vervelend schrijver uit een hoogst
vervelende eeuw. Toch, wanneer de
naam "Justus van Effen" en de
woorden "verlichting" en "spectator"
en "Addison" hem over de lippen
rolden, geloofde hij niet echt aan het
vervelende van dit alles. Verveling was
althans nergens te bespeuren op de
gezichten daar voor hem. En hij kon
[...]

niet weten, dat wat zes A voornamelijk
boeide niet Justus van Effen was, of
zelfs maar de bezielde taal, die hij aan
Justus van Effen wijdde, doch zijn
gemakkelijke manieren en knap
gezicht, de blauwe stralende ogen en
de spottend weemoedige glimlach, en
het blonde snorretje, dat hij met zoveel
gelatenheid opstrijken kon, en de verstandige rimpels, die het al te zoetelijk
idealistische van zijn voorhoofd
nadrukkelijk temperden. Zijn stellige
gebaren zouden een jaar later opduiken op debatingavonden van jonge
Onder de vlag van
studenten.
Justus van Effen werd de lading verscheept van wederzijdse fysiognomïsche waarnemingen."
[...]

Wat deze eerste les ons in elk geval
leert is het verschil tussen de intentie
van de docent en de perceptie van de
leerling.
Idealen en werkelijkheid

Het verschil tussen intentie en perceptie blijft bij Schotel de Bie nog ver-

borgen. Meer ervaren docenten
kennen dat maar al te goed. Zij hebben
en houden hun intenties, hun idealen,
maar ervaren tevens dat de werkelijkheid van het onderwijs — en die van
hun leerlingen — van een andere
dimensie is, materieel en niet ideëel.
Hoffmann en Willen ervaren dat
Apollo vaak niet bij de leerlingen aan
blijkt te slaan; de jeugd heeft andere
idealen, die door de docent met de
nodige scepsis worden bekeken:
`Nog vijf minuten. Ik kon de verleiding
niet weerstaan. Ik zei "verenigt al uw
onmacht", en toen ik dat had gezegd
moest ik er wel mee doorgaan. Ik las
hun het hele gedicht voor. De zon
streek als een roofvogel neer over de
banken, over de estrade en de lessenaar op de estrade, en ik dacht,
luisterend naar mijn eigen woorden:

als zij terugkeert naar haar adelaarsnest in de bergen, zal ik haar volgen.
En ik volgde haar, tussen de wijde
schaduwen van haar vleugels, blind en
gelukkig en vervuld met het overmoedige verlangen om op mijn beurt
alle mensen gelukkig te maken, ook
degenen die dachten dat ze wisten wat
geluk was. Het licht hief mij op, boven
de bergruggen uit, boven de wereld,
het wiste me uit, het vernietigde me; ik
bestond niet meer. Er bestond alleen
nog het gedicht, glinsterend als een
klomp bergkristal, buiten mijn
handen, op de eenzame hoogte boven
de lemen hutten van het leven.
Met gebogen hoofd wachtte ik. Langzaam ontwaakte ik uit de verdoving en
de pijn keerde terug. Ik was droevig, de
erfschuld drukte zwaarder op me dan
ooit tevoren. Ik keerde in de werkelijkheid weer als in een koud en ongezellig huis. De meisjes bleven zwijgen.
Hèn had het gedicht niet alleen niet
vernietigd; het had hen niet aangeraakt. Zij waren geboren in het koude
en ongezellige huis, zij hadden geleerd
te voorzien in de afwezigheid van
warmte en licht en gezelligheid. Ook
zij dachten dat ze wisten wat geluk
was: het gedreun van de juke-boxes,

het geratel van de gokautomaten, de
zoemende motor van de sportwagen,
de COOL DRINK- affiches en de motels
langs de snelwegen, de cultus van de
roes en het gevaar, de radeloze versnellingen van een zinloos leven.
' 2

Praktisch bruikbaar
De leerlingen hebben dus een voorkeur voor een ander dan literair
estheticisme. Maar ze stellen ook
andere doelen aan het onderwijs dan
het aanleren van het vermogen een
oude dichter ter hand te nemen en met
gesloten ogen te mijmeren over aansprekende versregels. Dat besef dringt
zich op aan de leraar die wandelend en
mijmerend het strand nadert en

`een enkele keer, in de holte van de kou
die de wind in zijn mond blies, had
gepreveld, had durven prevelen:
"Magic. Casements, opening on the
foam of perilous seas..." En hoe hij de
regels uitsprak, hopeloos kapot sprak,
iets later in de Vierde Latijnse, en hoe
het andere regels geworden waren die
de slaapzieke klas noteerde in haar
schriften. Want sukses had de leraar
alleen — en dat was hij al jaren gewend
— met beschrijvingen van de verdrinkende Shelley, de hoestende Keats,
de doodarme Jacob Michael Reinhold
Lenz. "En luistert u nu zeer aandachtig, juffrouwen, mijne heren, hoe
de dichter het geluid van de nachtegaal
tracht te vangen in zijn woorden..." De
geluiden herkenden zij. Lettergrepen
werden gesjirp, gekwinkeleer. Zij
deden vogels na, de zinnen uitblazend
op de maat van de leraars wijsvinger.
Dit, en ook wat de leraar hun voorhield
over zijn zeer eigen techniek van
Engelse ademhaling, hielp hen
wanneer zij des avonds in de dancings
bij de juke-box Amerikaanse liedjes

enkele straal licht — net als in de bioscoop. U ziet hoe classieke dichters
soms de toekomst uit hun pruik
schudden, gelijk Goethe in dit prefilmische gedicht. Als het je interesseert, ik heb dat mooie vers voor jullie
in het Nederlands vertaald, maar dan
niet letterlijk, voor de duidelijkheid.
Zal ik het even voorlezen?
—Ja, toe, meneer.
En hij las voor. "Gedichten zijn
gekleurde vensterruiten"
—Vinden jullie het goed en mijn uitleg
aanneemlijk?
—Ja meneer, het kan niet anders, het is
prachtig, mogen we het overschrijven?
—Graag, zei hij gevleid, en in je examenopstel kan je er desnoods een paar
verzen uit aanhalen, ter verduidelijking
van het origineel. Dat is dan weer
zoveel verdammtes Duits gespaard,
plaagde hij lachend om ze te belonen
voor hun belangstelling.
Ook beloonden zij hem soms. Soms
stelden zijzelf hem een lied voor, dat
hij niet altijd kende.' 4

'3

Kan de bekende eis van leerlingen dat
Kan
het onderwijs voór alles praktisch
bruikbaar moet zijn, treffender worden
geformuleerd?
Literatuuronderwijs als spel
Maar we moeten niet alle leerlingen
over één kam scheren. Vele leerlingen
ervaren het onderwijs als een spel, en
spelen het graag mee, daardoor de
leraar in staat stellend zijn rol op
niveau te vertolken. Leraar en leerlingen spelen dat spel, ze zijn zich daar
terdege van bewust, maar waken er
angstvallig voor dat te verwoorden —
dat zou de illusie doorbreken. Zo gaat
dat mijns inziens bij die leraar die een
gedicht van Goethe bespreekt:
`En dat alles wordt nu levend door één

Maatschappelijke status
`Af en toe keek Theo even om. Het
kwam hem voor dat hij hoogbejaarde
lilliputters achter zich aan had sloffen.
Brugsmurfen, werden ze in de bovenbouw genoemd. Nog steeds voelde
Theo een zekere gêne wanneer hij, op
werkweek of excursie, zich vertoonde
met deze allerjongsten van de school.
Dan was hij gespitst op iedere zweem
van meewarigheid bij passanten. Vooral als hij zich bekeken wist door bouwvakkers of stratemakers voelde Theo
zich verschrompelen tot een soort
staatsgouvernante, op pad met indolente marmotten in merkkleding. Aan
het leraarschap kleefde onherroepelijk
een imago van sulligheid en slapte,
nauwelijks aangevochten door de vermeende sullen in kwestie. Als je je
buiten school met een groep pubers
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vertoonde, bevestigden de misprijzende blikken van mensen die ongetwijfeld van zichzelf vonden dat ze
zwaardere banen hadden het idee dat
leraren een soort gediplomeerde
kneuzen waren, profiterend van korte
werkdagen en lange schoolvakanties.
Deze reputatie droeg in sterke mate bij
tot de eeuwig smeulende minachting
onder leerlingen; zij kregen les van
mensen die ervoor hadden gekozen
zich te verschansen achter de schoolmuren om niet te hoeven deelnemen
aan de wereld waarover ze geacht
werden les te geven.' 5
Die waardering geldt overigens niet
alleen de leraar, maar ook diens vak:
`in de hoogste klassen wilde Theo
ondanks alles nog wel eens van de lesschema's afwijken en uitweiden over
de romantische aspecten van de literatuur; dan besprak hij de dichtersidealen van de Tachtigers, legde aan de
hand van Nescio's Titaantjes uit wat
een bohémien was of droeg experimentele poëzie voor, waarna hij op een
cassettedeck jazz van John Coltrane liet
horen en dia's vertoonde van schilderijen van Jackson Pollock, Willem de
Kooning en Karel Appel. Kreeg je tien
tegen één de bekende opmerking te
horen: is-dat-nou-kunst? En: dat-kanm'n-kleine-broertje-ook. Op zeker
moment liet het hem onverschillig dat
bijna niemand nog aandacht had voor
wat hij voorlas en vertelde. Dan had hij
de indruk louter tegen zichzelf te
spreken, met de leerlingen als toevallig, inwisselbaar auditorium. Heel
soms waren er in de klas één of twee
die er iets van leken op te pikken. Die
zaten dan met open mond en verhitte
wangen naar je te luisteren. Daar deed
je het voor, voor de gespannen aandacht van die enkelingen. Alle anderen
gaapten je aan met een blik van: man,
waar heb je het over? Hij had wel eens
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gewaagd te spreken van "het avontuur
van de literatuur". Dat was voor de kids
natuurlijk een gotspe. Goed, dat hij
wauwelde over literaire boeken konden
ze velen, maar dat hij het bestond te
spreken van avontuur... Wat wist hij,
pratende pantoffel, daar in hemelsnaam van af?' 6
Oneigenlijk argument
Soms ontvangt een leraar desondanks
toch positieve aandacht van een leerling. En literaire bevlogenheid - of
voorgewende bevlogenheid - vormt
dan een prima toegang tot nader
contact, zodat
`juffrouw Rappange over Mallarmé
begon.
"Dat is geen gemakkelijke poëzie," zei
ze, het gezicht een beetje verwrongen
van de moeite die ze zich gaf om hem
op zijn gemak te zetten, "ik heb me er
nooit erg mee... het is berucht moeilijk.
Veel Latijnse constructies en zo, maar
vooral de hele gedachtengang, de
sfeer..."
"Dat had ik wel gedacht," zei hij
geruststellend, "maar ziet u, er zat voor
mij iets vreemds in, dat een onbegrijpelijk dichter zo beroemd kan worden."
"Onbegrijpelijk weet ik niet. Als het
volkomen onbegrijpelijk was, dan zou
het niet eens meer moeilijk zijn."
Hij knikte. - "Ik houd me dan maar
aan allebei, als u..." - Hij lachte even,
want hier zou alleen op kunnen volgen
"als u het goed vindt," belachelijk
genoeg, want ze vond natuurlijk alles
goed wat hij met Mallarmé deed of niet
deed. - "In een vreemde taal zijn we
helemaal geëxcuseerd."
"Ik heb natuurlijk wel eens iets van
hem onder ogen gehad," zei juffrouw
Rappange haastig, "en er is ook wel
verschil in moeilijkheid. Ik wil wel
eens een van de allermoeilijkste voor
je...»

"0..." - Hij maakte een gebaar van
"doet u voor mij geen moeite" en
begon in de thee te roeren, die zij hem
nog voor de sigaret gegeven had. "Erg aardig van u."
"Ook als je het niet begrijpt, is het t=och
een goede oefening voor je veerstand. Er
bestaan ook wel commentaren, - een
soort handleiding, ik zal wel eens..."
Hij kon haar nu onmogelijk meer
zeggen, dat Mallarmé hem niet interesseerde; of hoogstens de roem van
Mallarmé, niet de dichter, en in het
geheel niet de gedichten. Wanneer ze
hem zou blijven doorzagen met
Mallarmé, zou hij iets moeten doen,
hij wist nog niet wat.' 7
Die ene leerling
In het fragment `Maatschappelijke
status' trekt Theo zich op aan die
enkele leerling. Voor zulke leerlingen
onderwijst de literatuur als het ware
zichzelf - een overtuiging die deel uitmaakt van de hier gepresenteerde
klassieke opvatting. Dat geldt bijvoorbeeld Anton, die door Kees - in dit
geval ongewild - aan het lezen wordt
gezet:
`Kees haalde het boek, en voor Anton,
die het van hem te leen kreeg, opende
zich een nieuwe wereld. Anders dan de
Tachtiger dichters, waren schrijvers als
Van Looy en Couperus tot dusver
slecht in zijn gezichtskring getreden, al
kwamen ze in schoolboekbloemlezingen voor.
Over Van Looy had
meneer Greve zelfs niet willen
spreken, - zijn proza-ideaal waren de
"Historiën" van Hooft.
Dus las hij Van Looy, en vergat op slag
Ina Damman en al zijn beslommeringen. Zo zou hij ook willen schrijven!
"Zorgoudbekantlicht" was immers
juist prachtig, het deed huiveringen
door je heenvaren, zoals anders alleen
muziek, - het was een nieuwe taal, en toch zijn eigen Nederlands, - een
[...]

wondertaal, mysterieus en bedwelmend! Het mooiste was misschien, dat
je het riet altijd dadelijk begreep, —
"verwittend licht", "onweer-avondzonnig', "Land indaverende schaduw",
wat betékende dat eigenlijk allemaal?' 8
Zou het dan toch waar zijn dat literatuuronderwijs van belang is voor het
verkrijgen van een goede eigen stijl?
Het naderend afscheid

Niet elke leerling is — helaas? gelukkig?
— van bovenstaand kaliber. Velen zijn
pragmatisch, gericht op nuttigheid of
op waar het uiteindelijk allemaal op
neerkomt: het eindexamen. De leraar
die een katheder betreedt, zijn gedachten ontvouwt voor zijn auditorium, die leraar wordt geconfronteerd
met de klacht dat hij zich niet aan de
lesstof houdt. Niet alleen de pragmatische leerling, maar ook het onderwijssysteem bemoeilijkt de bevlogenheid. De klacht leidt uiteindelijk tot
een conflict met de directie. Met als
gevolg `arbeidsongeschiktheid'.
`Vooral deze laatste lessen zouden de
leerlingen bijblijven. Lodesteijn was
spraakzamer dan ooit, speelser en

opstandiger. Hij kon zich niet langer
dan vijf minuten aan zijn onderwerp
houden, moest afdwalen en door de
leerstof breken, naar buiten, de vrijheid in. De lessen werden onregelmatiger, die onevenwichtigheid
moesten zij op de koop toe nemen.
Maar vervelen deden ze zich niet.
(Lodesteijn springt van de Ilias naar de
eerste wereldoorlog, van Troje naar
Verdun en tekent de linies van de
eerste wereldoorlog op het bord) .
De twee uur Homerus gingen zo snel
voorbij. Troje was achter de horizon
verzonken. De leerlingen lagen pas
voor Verdun toen de laatste bel ging.
"Over de top!" riep Lodesteijn
opschrikkend van dat signaal.

Maar de klas was nog vol van het
gehoorde en kwam maar traag van de
stoeltjes.
"Nou, dat kan sneller," zei Lodesteijn
spottend. "Met jullie had ik ook niet
graag in de loopgraaf gezeten. Jullie
kwamen allemaal voor de krijgsraad."
Hij onderbrak omdat iemand nog een
vraag had.
«ja.?»
"En Tróje?" vroeg Janneke Schuyt. Ze
wees op het volgekrabbelde bord achter
hem.
Toen Lodesteijn haar niet-begrijpend
aankeek, zei ze: "Al die verhalen zijn
wel leuk natuurlijk, maar er is ook nog
zoiets als het Examen, Het Papiertje."
Ze sprak de hoofdletters heel nadrukkelijk uit.
Lodesteijn stond haar zwijgend aan te
zien. "je lijkt Persijn [de directeur —
PHvdV] wel," zei hij toen, liep naar de
deur en liet zijn gehoor hoffelijk
buigend uit.
Het vertrek van al die lange, opgeschoten mensen liet een zeer leeg
lokaal achter. Lodesteijn zat een tijdje
uitgeblust op zijn stoel. Toen kwam hij
moeizaam overeind en raapte zijn
spulletjes bij elkaar. Door de spookachtige gangen van de verlaten school
maakte hij dat hij wegkwam.'
Het klassieke literatuuronderwijsideaal: de docent die leerlingen inleidt
in de goddelijke wereld van het gewijde
woord, de verheven gedachte, de volmaakte stijl, de docent die `vormt' — dat
beeld moet wel iets aantrekkelijks
hebben voor onze eigen literatoren. Uit
mijn geheugen diep ik zo al enkele
fragmenten op. Wat zou een systematisch onderzoek kunnen opleveren? En
vooral — wat zouden we met die literatuur kunnen doen in onze klassen, in
de lerarenopleiding? Voor mij wordt in
elk geval juist in deze fragmenten de
klassieke visie op literatuuronderwijs
levensecht verwoord. Ik kies overigens

niet voor niets het afscheidsfragment
als laatste. De klassieke vorm van
literatuuronderwijs past niet meer in
het studiehuis. Nu zie ik veel goeds in
de in het concept van het studiehuis
aanwezige visie op leren en onderwijzen. Ik sta geheel achter een meer
tekstervarend literatuuronderwij s.
Maar toch gaat mijn afscheid van het
klassieke literatuuronderwijs gepaard
met enige `weemoed'. Daarom ten
slotte, ik kan het niet laten, de fraaiste
verwoording van het klassieke literatuurideaal die ik ken:
`Op school stonden ze op het bord
geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid
gegeven,
de ene werklijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet
leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee
borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren
kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.' °
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Het culturele klimaat na de Mexicaanse Revolutie
Diego Rivera, Frida Kahlo en Tina Modotti
Hoewel het voor Zuid-Amerikaanse kunstenaars en
schrijvers geen eenvoudige opgave is geweest om zich los te
maken van het Europese culturele stramien (zie `De
Payada's van de gauchos', in: Tsjip/Letteren, jrg. 8, nr. 2)
bruiste het culturele leven in Mexico gedurende de decennia
na de Mexicaanse Revolutie (1910-1917). Niet alleen was er
een aantal zeer talentvolle kunstenaars, ook werd het land
een centrum waar binnen- en buitenlandse artiesten en
politiek geëngageerde personen elkaar ontmoetten. Met
name Coyoacán, een in het zuiden van Mexico-Stad
gelegen koloniale wik, werd het toneel waar de levens van
Diego Rivera, Frida Kahlo en de uit Rusland gevluchte
Trotsky zich afspeelden. Hun huizen en ateliers zin nu in
de vorm van zeer interessante musea te bezichtigen. Na een
beeld van de maatschappelijke achtergronden volgt een overzicht van enkele prominente kunstenaars uit deze periode:
de schilders Diego Rivera en Frida Kahlo en de fotograaf
Tina Modotti.

Nicolien Montessori

De maatschappelijke context

Nadat de Mexicaanse Revolutie officieel was beëindigd met de ondertekening van de Mexicaanse grondwet in
januati 1917, bleek het gedurende de
eerste tien jaar uitermate moeilijk het
revoli4tionaire vuur in politieke banen
te leken. Wisselende regeringen konden g en politieke consensus bereiken.
Met name de groepen die gevochten
hadden voor rechtvaardige landverdeling voelden zich tekort gedaan door de
stedelijke elite, die in de praktijk het
politieke toneel beheerste. Daarnaast

zorgde de geestelijkheid in de
jaren twintig
voor een nieuwe
revolte, de guerra
de los cristeros, uit
ongenoegen met
de voor deze
De Huasteecse beschaving (Diego Rivera)
groep zeer nadelige bepalingen in de grondwet.
onderwijs. Begiftigd met een heldere
Het was in deze roerige periode dat de
visie op de toekomst van zijn land deed
filosoof en revolutionair José VasconceVasconcelos een beroep op Mexicaanse
los door president Obregón (1920kunstenaars om mee te werken aan de
1924) werd benoemd tot minister van
wederopbouw van het land. Hij vond
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het belangrijk dat de Mexicaanse traditie zou gaan herleven. Derhalve zorgde
hij ervoor dat de volkskunst weer tot
bloei kwam. Schoolkinderen kregen
gratis de beschikking over leerboeken
en leerden op school traditionele volksliederen en -dansen. Hij zocht talentvolle schilders bij elkaar en stelde hun
muren van openbare gebouwen ter
beschikking om deze van schilderingen te voorzien. Vasconcelos was
geïnspireerd door het in die periode in
Latijns Amerika zeer populaire positivisme. Volgens deze uit Europa afkomstige filosofie doorliep elke maatschappij in haar ontwikkeling verschillende
stadia. Het laatste en meest ontwikkelde stadium was esthetisch van aard.
Vasconcelos zag het als zijn taak om
Mexico dit stadium binnen te loodsen.
Hij geloofde hierbij in de missie van de
kunst en de bijbehorende vrijheid. Derhalve legde hij de artiesten geen enkel
esthetisch of ideologisch dogma op.
Niet alleen de inspanningen van Vasconcelos droegen bij tot de muurschil-

Arbeiders lezen El Machete (foto Tina Modotti)

38

TSJIP/LETTEREN

10.3

derkunst. De schilders, met name de
drie beroemdste: Diego Rivera, José
Clemente Orozco en Alfaro Siqueiros,
bouwden tevens voort op een oude culturele traditie, namelijk de muurschilderingen van de klassieke piramiden
van de Maya's en de Azteken. Tevens
waren zij goed op de hoogte van de Italiaanse fresco's en de bijbehorende
technieken.
De muurschilderkunst als ideologische
beweging

Zowel Rivera als Orozco en Siqueiros
waren opgeleid aan de San Carlos Academie, een kunstacademie die sterk
gericht was op de ontwikkeling van een
onafhankelijke, authentieke, Mexicaanse cultuur. Een belangrijke rol speelde
hierbij de schilder Gerardo Murillo, die
na zijn terugkeer uit Europa in 1902
de naam Dr. Atl aannam. Hij doceerde
aan de San Carlos Academie en richtte
het Centro artfstico op, een vereniging
voor artiesten die ideeën ontwikkelden
voor de beschildering van het schoolge-

bouw van de Escuela Nacional Preparatoria. Dit was het eerste gebouw dat de
schilders van de regering tot hun
beschikking kregen. Dr. Atl , die in
Europa bekend was geraakt met het
impressionisme, introduceerde allerlei
vernieuwende technieken.
Rivera en Siqueiros richtten samen
met enkele andere artiesten het Syndicaat van technische arbeiders, schilders
en beeldhouwers op. Als groep waren
zij tegen het positivisme gekant, vooral
tegen de racistische leer die eruit voortvloeide, namelijk dat de achterstand
van de indianen wetenschappelijk zou
zijn bewezen. Met hun muurschilderingen stelden de schilders de indiaanse kwestie centraal. In 1922 legde het
Syndicaat een verklaring af, waarin
werd verkondigd dat er een einde zou
komen aan de elitaire, academische
productie van individuele kunst die in
ateliers werd vervaardigd. De kunst
zou door het gebruik van de muren
van openbare gebouwen ter beschikking komen van het gehele volk.
Bovendien zou de nieuwe productie
van kunst gebaseerd zijn op de
inheemse traditie van de Maya's en de
Azteken. Om verder uiting te geven
aan deze ideeën werd El machete opgericht. Deze krant werd het partijblad
van de Communistische Partij. Door
zich te keren tegen het positivisme
richtten de schilders zich zowel tegen
hun opdrachtgever, Vasconcelos, als
tegen de San Carlos Academie waar zij
opgeleid waren. Vooralsnog leverde dit
geen problemen op. Hoewel Vasconcelos het niet eens was met de ideeën van
de schilders, bleef hij bij zijn overtuiging dat de kunst in vrijheid moest
zegevieren. Tot 1924 ging alles goed.
de muurschilderkunst bereikte haar
absolute hoogtepunt. In dit jaar kwam
echter een einde aan deze bloeitijd
door het vertrek van Vasconcelos en
ook doordat conservatieve studenten
van de Escuela Nacional Preparatoria
;

zich tegen de kunstenaars gingen verzetten en hun werk begonnen te vernietigen. Vooral Orozco moest het ontgelden, Samen met Siqueiros trok hij
weg uil Mexico Stad , waar Rivera tot
1927 het rijk alleen had. Hij wijdde
zich ni aan de muren van het ministerie van onderwijs en de landbouwhogeschool '''in Chapingo. Geïnspireerd door
een reis naar Moskou voorzag Rivera
de muren van het ministerie van Russische symbolen, zoals de hamer en
sikkel en de rode ster van de revolutie.
Hoewel de toenmalige regeringen verre van revolutionair waren, waardeerden zij de muurschilderingen wel
degelijk. Zo kregen zij het progressieve
aanzien dat zij in de praktijk volledig
misten. Critici, onder wie de Mexicaanse dichter en essayist Octavio Paz, hebben het propagandistische aspect van
de muurschilderkunst gehekeld.
Diego Rivera (1886-1957)

Rivera werd geboren in Guanajuato in
i886. Op zijn tiende jaar verkondigde
hij dat hij naar de kunstacademie wilde. Het gevolg hiervan was dat hij de
laatste jaren van de lagere school combineerde met avondlessen op de prestigieuze San Carlos Academie in Mexico

Stad, waar de familie inmiddels naartoe was verhuisd. Hoewel hij hier veel
heeft geleerd, waren de mogelijkheden
van deze school al snel te beperkt voor
Rivera. Met een studiebeurs van de
regering vertrok de schilder op twintigjarige leeftijd naar Europa, waar hij van
1907 tot 1921 zou verblijven, slechts
onderbroken door een kort verblijf in
M exicp in 1911. Het waren gouden
jaren ^oor de jonge kunstenaar. De eerste drie jaar woonde hij te Madrid,
waar hij in contact kwam met verschillende Spaanse schrijvers. De rest van
de periode woonde hij in Parijs. Hij
deelde zijn leven met zijn eerste grote
liefde, de Russische Angelina Beloff.
Gedurende deze relatie had hij ook een

verhouding met een andere Russin,
Marevna, een gewoonte die hij gedurende al zijn volgende relaties zou
handhaven. Tevens kwam hij in contact met beroemde Europese schilders
als Picasso, Apollinaire en Mondriaan.
Hij had de gelegenheid om met allerlei
technieken en stijlen van schilderkunst
te experimenteren. Hij raakte sterk
beïnvloed door het kubisme, een stijl
die hij van 1913 tot 1917 aanhield. Hij
hield theoretische presentaties over dit
onderwerp tijdens bijeenkomsten in
het huis van Matisse en hij leverde
kubistisch werk voor twee tentoonstellingen in New York. Een conflict binnen de kubistische kring, dat tijdens
een diner uitliep op een handgemeen,
leidde ertoe dat Rivera zich afkeerde
van het kubisme. Voor het eerst stond
hij voor een leegte die samen met allerlei problemen in de persoonlijke sfeer
leidden tot een aanzienlijke crisis in
zijn leven. Hij slaagde er niet in een
nieuwe artistieke weg in te slaan.
Bovendien verkeerde zijn relatie met
Angelina in een crisis door het overlijden van hun zoontje Diego toen deze
anderhalf jaar oud was. Kort daarna
bleek zijn minnares, Marevna, zwanger te zijn. Zij schonk het leven aan
een meisje, Marika, dat hij niet erkende. Er brak een venijnig gevecht uit
tussen beide vrouwen, waarbij Angelina regelmatig met zelfmoord dreigde.
Ondertussen begon Rivera met betrekking tot de kunst weer vastere grond
onder de voet te krijgen door zijn contacten met Dr. Elie Faure, een vooraanstaand kunstcriticus uit die tijd. Met
name Faure's ideeën over kunst en
architectuur, en zijn overtuiging dat,
zoals in de Middeleeuwen de muren
van kerken van kunst werden voorzien,
in de moderne tijd de moderne gebouwen en industrieën van fresco's voorzien moesten worden, sloegen aan bij
Rivera. Hij bracht deze ideeën naar
voren in zijn gesprekken met Siquei-

ros, die hij in 1919 ontmoette. Siqueiros bracht Rivera op de hoogte van de
plannen van Dr. Atl om in Mexico Itali

aanse frescotechnieken toe te passen
op de muren van openbare gebouwen.
Aangetrokken door de mogelijkheden
die er voor hem lagen, keerde Rivera in
1921 terug naar Mexico. Het probleem
met zijn vrouwen was hiermee voor
hem ook opgelost; hij liet beiden achter
in Parijs.
Rivera als muurschilder

In Mexico kon Rivera direct deelnemen
aan het reeds genoemde programma
van Vasconcelos. Zijn eerste muurschildering op de muren van de
Escuela Nacional Preparatoria heette
La creación (De schepping). Deze schildering liet nog niet veel zien van de
vernieuwende, revolutionaire, op
inheemse tradities georiënteerde kunst
die de muralistas voor ogen hadden. De
schildering toonde vooral beelden die
ontsproten waren aan de Europese cultuur, zoals de Wijsheid, de Kracht, de
Tragedie en de Wetenschap. Dit neemt
overigens niet weg dat het om een
indrukwekkend werk gaat dat 150 vierkante meter beslaat en opvallend is
vanwege zijn kleurenrijkdom. Het was
voor Rivera een goede kennismaking
met een nieuwe techniek die zo zijn
problemen met zich meebrengt. Ten
eerste moet de muur geschikt gemaakt
worden om te beschilderen door er gipslagen over aan te brengen, die moeten
drogen en geprepareerd moeten worden. Vervolgens moet de verf speciaal
geprepareerd worden. Beide zaken
vormden aanzienlijke problemen waar
de schilders zich langzamerhand in
bekwaamden. Vervolgens moet het
geplande beeld in de juiste proporties
op de muur worden geprojecteerd.
Anders dan op het doek zijn eventuele
fouten moeilijk te herstellen, vaak is
het weghakken van de gipslaag de enige oplossing. Uiteindelijk werd er
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inderdaad een frescotechniek ontwikkeld, die inhield dat de eerste schildering bedekt werd met een dunne laag
gips die vochtig moest blijven zolang
erop gewerkt werd. Dit betekende iedere dag een race tegen de klok om de
tweede laag verf op te brengen voordat
het gips was opgedroogd. Daarbij
kwam het bovendien aan op teamwerk.
Rivera moest leiding kunnen geven
aan de mensen die de verf mengden en
de gipslaag aanbrachten. Bovendien
had hij te maken met opdrachtgevers
en critici. De enorme hoeveelheid
muurschilderingen die volgden, tonen
aan dat Rivera er uitstekend in
geslaagd is de techniek te beheersen en
alle problemen het hoofd te bieden. Na
dit eerste werk volgden onder meer
zijn werk op de muren van het Ministerie van Onderwijs (1922-1926), de
kapel van de Nationale School voor
Landbouwonderwijs in Chapingo
(926-1927) en de muren van het
paleis van Hernán Cortés in Cuernavaca. Beroemd is zijn schildering met
de Spaanse verovering als thema. De
Spanjaarden worden afgeschilderd als
kwade wolven, de indianen geïdealiseerd als paradijselijke wezens. De
indiaanse geschiedenis en symboliek
zijn over het algemeen een belangrijk
thema geworden in het werk van
Rivera. Op de muren van het Nationale
Paleis van Mexico schilderde hij `de
Huasteecse beschaving' , met daarop
beelden van een indiaanse markt en
indiaanse boeren tijdens het werk op
het land. Beroemd zijn zijn vele schilderingen van indiaanse bloemenverkopers op de markt. Hierbij schildert hij
de indianen vaak als tamelijk folkloristische figuren af. Door de strijd tegen
de indianen in de historische context
van de verovering te plaatsen, omzeilde
hij de kwestie van de indiaanse onderdrukking in zijn eigen tijd. Dit werd
hem door andere muurschilders, met
name door Orozco, niet in dank afge-
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nomen. Orozco vond het een kwalijke
zaak om een nostalgisch beeld op te
roepen van indianen die nog op sandalen liepen. Hij vond daarentegen dat de
kunst er toe moest bijdragen dat indianen in staat zouden worden gesteld om
fatsoenlijke schoenen te kopen.
Diego Rivera in de Verenigde Staten

In 1930 werd Rivera in de gelegenheid
gesteld om in de Verenigde Staten aan
het werk te gaan. Samen met Frida
Kahlo, zijn twintig jaar jongere vrouw
met wie hij net getrouwd was, vertrok
hij naar Californië. Voor Rivera was
het een uitermate plezierige ervaring.
Een van zijn eerste opdrachten betrof
het beursgebouw in San Francisco. Hij
kon het succes in zijn werk combineren met allerlei amoureuze avonturen,
onder anderen met de tenniskampioe-

Frida Kahlo in de armen van haar min

ne Helen Wills Moody. Bovendien
raakte hij geïnspireerd door het op de
vooruitgang gerichte bruisende klimaat
in de Verenigde Staten. In 1930 ging
het echtpaar voor een jaar terug naar
Mexico, waarna een nieuw verblijf in
de VS volgde. Rivera kreeg de gelegenheid om zijn werk tentoon te stellen in
het Museum of Modern Art in New
York. Bovendien kreeg hij opdracht de
muren te beschilderen van het Kunstinstituut van Detroit. Tot slot werd hij
door de Rockefellers gevraagd om de
muren van de hal van het gebouw van
de Radio Corporation Arts te beschilderen. Deze eervolle opdracht zou leiden
tot Rivera's ondergang in de VS. Er
ontstond een conflict doordat Rivera de
beeltenis van Lenin prominent op de
voorgrond schilderde. Uiteindelijk leidde deze affaire tot een verbreking van

het contract en tot het einde van de
internationale carrière van Rivera als
revolutionair kunstenaar.
Frida Kahlo ( 1 9 0 7 -1 954)
Het leven van de schilderes Frida Kahlo heeft van begin tot einde in het
teken gestaan van fysieke en geestelijke pijn. Zij werd geboren in Het blauwe
huis in Mexico Stad als dochter van
Guillermo Kahlo, een in Duitsland
geboren fotograaf van joods-Hongaarse
afkomst, en een Mexicaanse moeder.
Elf maanden later werd een zusje geboren. De borstvoeding van Frida werd
overgelaten aan een indiaanse min.
Het verdriet hierover heeft zij tot uitdrukking gebracht in een schilderij
waarin zij in de armen ligt van de indiaanse vrouw die met een gezicht als
een masker de andere kant opkijkt.
Haar jeugd werd verder bepaald doordat zij getroffen werd door kinderverlamming, hetgeen haar een blijvende
handicap aan haar been opleverde. In
1925 werd zij het slachtoffer van een
verkeersongeluk dat bepalend zou zijn
voor haar hele leven. De bus waarin zij
zat, botste tegen een tram. Haar
lichaam werd doorboord door een
stang die door haar vagina naar buiten
kwam. Dit had een aantal gebroken
ruggenwervels en ernstig heupletsel tot
gevolg. Later zou blijken dat ze door dit
ongeluk vele operaties zou moeten
ondergaan, veelal aan bed gekluisterd
zou zijn en bovenal dat ze geen kinderen meer kon krijgen. Verschillende
zwangerschappen mondden uit in miskramen.
De liefde zou een onuitputtelijke bron
van geestelijke ellende voor haar blijken te zijn. Na een mislukte verloving
werd ze op twintigjarige leeftijd verliefd op Diego Rivera, die toen 42 jaar
oud was. Hij had op dat moment al
twee vrouwen in Parijs achtergelaten.
Voor hij met Kahlo in het huwelijk
trad, had hij een langdurige relatie

Frida's miskraam in Detroit

gehad met Lupe M arín, met wie hij
twee kinderen had. De relatie met Kahlo verliep uitermate turbulent. Het
gelukkigste jaar was wellicht 1929,
toen zij in Cuernavaca woonden en
Rivera bezig was met de opdracht in
het Paleis van Cortés. Daarna vertrokken zij naar de Verenigde Staten. Wat
een voortreffelijke tijd was voor Rivera,
bleek een ramp te zijn voor Kahlo. Zij
voelde zich niet op haar gemak in dit
kapitalistische land en ze bleek het
Engels onvoldoende te beheersen.
Bovendien leed ze onder de amoureuze
escapades van haar echtgenoot, vooral
tijdens haar miskraam in Detroit. Ze
schildert zichzelf in een bed dat eenzaam opgesteld staat met een onherbergzaam industrielandschap op de
achtergrond.
In de loop van haar huwelijk beantwoordde Kahlo de ontrouw van haar
man door allerlei escapades met man-

nen en vrouwen, onder wie de kunstenares Georgia O'Keeffe. Er waren zelfs
vrouwen die het zowel met Kahlo als
met. Rivera hadden aangelegd. Haar
eigen ontrouw maakte haar verdriet
om de onbereikbaarheid van Rivera
echter niet goed. Op het schilderij Diego en ik staat Rivera afgebeeld op het
voorhoofd van haar eigen betraande
zelfportret. Met een lege blik kijkt
Rivera in de verte. De zaken werden op
de spits gedreven toen Rivera een verhouding begon met Frida's zuster Cristina. In 1939 leidde dit tot een echtscheiding, door Kahlo gesymboliseerd
met een zelfportret waarop ze haar
haar heeft afgeknipt. Boven het schilderij staat de tekst van een oud Mexicaans liedje: `Toen ik van je hield, was
het om je haar; nu je dit hebt afgeknipt, houd ik niet meer van je.' Gedurende de scheiding begon zij een verhouding met Trotsky. Rivera dwong
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Trotsky het huis van Kahlo te verlaten.
Na een jaar besloten Frida en Diego te
hertrouwen. Dit feit bracht zij tot uitdrukking in haar schilderij Zelfportret
met vlecht uit 1 941. Het huwelijk blijft
een emotionele lijdensweg, zoals ook
blijkt uit de dagboeken van Kahlo,
waarin zij herhaaldelijk getuigt van
haar wanhopige emotionele afhankelijkheid van deze man.
Haar lichamelijk letsel was ook een
inspiratiebron voor haar schilderijen.
Een groot deel van haar werk vervaardigde ze in bed, waarin zij meestal lag
met een nauw korset om haar wervelkolom te beschermen. In 1944 schilderde zij De gebroken zuil naar aanleiding van het feit dat zij een stalen
korset moest gaan dragen. Door het
midden van haar lichaam loopt een
Ionische zuil die op vele plaatsen — net
zoals haar rug — is gebroken. Het opengescheurde, desolate landschap op de
achtergrond is symbolisch voor haar
gemoedstoestand. Het duidelijkst
kwam haar verdriet wellicht naar voren
in het schilderij Het gewonde hert
(1946) waarop ze zichzelf beschildert
als een hert dat doorboord is door pijlen. Het was de teleurstelling om een
mislukte operatie aan haar wervelkolom in New York.
Ondanks alles wist Kahlo een succesvol
leven op te bouwen. Haar werk werd
goed ontvangen in Mexico en in het
buitenland met tentoonstellingen in
New York en Parijs. Breton erkende
haar als surrealistisch schilder; Kandinsky raakte tot tranen geroerd door
haar werk; Picasso was onder de
indruk van haar artistieke en persoonlijke kwaliteiten. Uit haar correspondentie blijkt dat zij vele internationale
vriendschappen onderhield. Over het
algemeen maakte zij indruk door haar
warme persoonlijkheid en haar Mexicaanse verschijning, daar zij zich over
het algemeen kleedde in Mexicaanse
klederdracht.
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Tina Modotti (1896-1942)

Minder bekend in Nederland, maar
zeker niet minder interessant is de Italiaanse fotograaf Tina Modotti. Als
dochter van een fabrieksarbeider reisde
ze in 1913 met haar ouders mee naar
San Francisco, waar zij aanvankelijk
zelf ook in een fabriek ging werken. Zij
werd verliefd op Roubaix de L'Abrie
Richéy, een dichter en schilder van
Canadese afkomst. Eenmaal getrouwd
vestigden zij zich in Los Angeles.
Modotti was een uitermate aantrekkelijke vrouw die er genoeg van kreeg de
kost te verdienen met textielarbeid. Zij
zocht haar geluk in Hollywood, waar
zij werd opgenomen in de wereld van
film en fotografie. Haar huis werd een
ontmoetingscentrum voor kunstenaars. Modotti fungeerde als model
voor de fotograaf Edward Weston, een
gehuwde man met wie zij spoedig een
affaire begon. Tevens leerde ze de fijne
kneepjes van het vak van hem, zodat ze
zelf aan het werk kon gaan als fotograaf. Toen Roubaix op eenendertigjarige leeftijd plotseling overleed, vertrokken Weston en Modotti samen
naar Mexico. Weston verliet zijn
vrouw; zijn jongste zoon ging met hen
mee. Enkele bijzonder gelukkige jaren
volgden. Modotti kreeg bekendheid als
fotograaf en werd opgenomen in de
cirkel van kunstenaars en intellectuelen in Mexico. Zij kon met haar werk
in haar onderhoud voorzien en raakte
bekend met andere beroemde fotografen, zoals Lola en Manuel Alvarez Bravo. Zij fotografeerde de fresco's van
Rivera, Xavier Guerrero en Orozco.
Vaak fotografeerde zij de indiaanse
bevolking in Mexico Stad of in meer
inheemse deelstaten, zoals Oaxaca.
Beroemd is haar foto van arbeiders die
El machete aan het lezen zijn. Toch
bleek de goede relatie met Weston niet
duurzaam te zijn. In toenemende mate
werd hij jaloers op haar veroveringen
en populariteit bij andere mannen.

Eind 1926 keerde hij terug Tiaar de VS.
Modotti kreeg daarna een relatie met
Xavier Guerrero, een muurschilder die
samen had gewerkt met Rivera — met
wie Modotti eerder overigens ook een
affaire had gehad — en medeoprichter
was van het reeds genoemde syndicaat.
Hij was een militant communist en
Modotti voelde zich thuis in de partij
waar zoveel kunstenaars inzaten met
wie ze al bevriend was. Hun huis in
het centrum van. Mexico Stad werd een
ontmoetingscentrum voor partijgenoten. Deze relatie kwam tot een einde,
nadat Guerrero in opdracht van de
Communistische Partij voor enkele
jaren naar Moskou vertrok om daar
een opleiding te volgen. Modotti zou
op hem wachten in Mexico. Deze
trouw hield echter niet lang stand,
omdat zij verliefd werd op de Cubaanse communist Julio Antonio Mello.
Deze man van begin dertig was een
overtuigd communist en had zijn
gezin achtergelaten op Cuba om zich
aan de politieke strijd tegen de dictator
Machado te wijden. Na veel twijfels
schreef zij een brief aan Xavier in Moskou waarin zij hem de zaak uitlegde, in
de hoop dat hij haar zou begrijpen. Dit
begrip bleef echter uit. Zijn antwoord
was even kort als krachtig: `Voor mij
besta je niet meer.' Modotti's relatie
met Mello kwam op een gewelddadige
manier tot een einde. Toen zij begin
1929 samen over straat liepen, werd.
Mello het slachtoffer van een aanslag.
Hij werd in zijn achterhoofd geschoten
en overleed. Deze tragische gebeurtenis zou een keerpunt blijken in het
leven van Modotti. Niet alleen was ze
plotseling haar minnaar kwijt om wie
zij met Guerrero had gebroken, de verdenking van de moord werd op haar
gelegd. Uiteindelijk is ze, mede door
toedoen van Rivera die haar in verdediging nam, vrijgesproken. Wél werd ze
door de regering verbannen uit Mexico
op grond van artikel 33 van de grond-

wet, waarin het buitenlanders verboden wordt zich in binnenlandse politieke aangelegenheden te mengen. Per
schip vertrok zij vanuit de havenstad
Veracruz naar Rotterdam. Haar jaren
in Europa waren zwaar. Voor het eerst
bracht zij langere tijden door zonder
minnaar. Ook was het voor haar moeilijk om in haar bestaan te voorzien.
Haar fototoestel bleek verouderd te
zijn, ze kon niet op tegen de goedkopere afdruktechnieken die in Europese
fotostudio's werden toegepast. Uiteindelijk kwam zij in Moskou terecht om
te gaan werken als brigadier voor de
Communistische Partij. Zij werd ingezet voor vermoeiende en riskante koeriersdiensten. Ze smokkelde wapens,
reisde met valse papieren en liep
steeds het risico om opgepakt te worden. In 1931 ging zij naar Spanje. Zij
raakte betrokken bij de oprichting van
de Unidad Popular, het volksfront
waarin alle linkse groeperingen zich
hadden verenigd. In 1937 nam zij deel
aan het Congres voor de Verdediging
van de Cultuur tegen het Fascisme in
Valencia. Zij zette zich in als verpleegster om de gewonden van de burgeroorlog te verzorgen. Na de burgeroorlog moest zij Spanje ontvluchten. Via
Parijs en New York bereikte zij in 1939
Mexico, tien jaar na haar vertrek. Hier
volgde een zware periode. Modotti
stond niet langer in de belangstelling.
Zij was oud en moe geworden van de
hectische tijd in Europa. In 1942 overleed zij in een taxi, waarschijnlijk aan
een hartaanval.
Over kunst en communisme

De drie hier beschreven artiesten hadden één kenmerk gemeen: hun lidmaatschap van de Communistische
Partij. Voor Diego Rivera betekende dit
een reis naar de Sovjet-Unie in 1927,
nadat hij in eigen land had meegewerkt aan de oprichting van het tijdschrift El machete, het orgaan van de

Communistische Partij in Mexico. Succesvol was zijn betrokkenheid bij het
communisme echter niet. In Moskou
werd hij aanvankelijk goed ontvangen
en aangesteld als `meester van monumentale schilderkunst' aan de Academie voor Schone Kunsten. Gedurende
de negen maanden die hij in Moskou
verbleef, kreeg hij echter geen enkele
muur tot zijn beschikking. Uit onvrede
begon hij groepen van onderdrukte
schilders te steunen, zoals de voormalige icoonschilders. Bovendien publiceerde hij enkele kritische brieven,
waarna hij niet langer welkom was in
Moskou. Zijn aandrang om individualistische revolutionaire kunst te
maken spoorde niet met de vereiste
partijdiscipline. In 1928 keerde hij
terug naar Mexico. Eenmaal terug in
eigen land wijdde hij zich volledig aan
de politiek. In de winter van 1928-i929
ondersteunde hij de campagne van de
presidentskandidaat van de Communistische Partij. Bovendien steunde hij
in Nicaragua de strijd van de vrijheidsheld Sandino tegen het Noord-Amerikaanse imperialisme. Het boterde echter niet met de partij: Rivera werd uit
het centrale comité verwijderd. Gronden die hiervoor aangevoerd werden,
waren onder meer de te grote sympathie tussen Rivera en de Mexicaanse
regering onder leiding van Calles, die
de Communistische Partij had verboden. Daarnaast hield Rivera zich niet
aan de partijvoorschriften. Op 17 september 1929 werd hij geroyeerd. Hoewel de schilder nooit vanuit een diepe
overtuiging bij de partij had gezeten,
heeft hij deze gebeurtenis wel degelijk
als een grote vernedering ervaren.
Van de drie kunstenaars was Modotti
de meest overtuigde en militante communist. Voor Modotti had het communisme een extra dimensie: zij was een
dochter van een arbeider, zij kende de
ellende van het arbeidersbestaan van
dichtbij. Bovendien was ze opgegroeid

in Italië, een land waar de Communistische Partij zeer actief was. Ze was bij
de partij betrokken geraakt door Vittore Vidali, die zij ontmoet had tijdens
een demonstratie tegen de omstreden
executie van de anarchisten Sacco en
Vanzetti in Italië. Modotti heeft nooit
geweten dat Vidali met een speciale
missie naar Mexico was gestuurd. De
communistische partij van Mexico
genoot de speciale aandacht van Moskou vanwege de Mexicaanse Revolutie
en de nabijheid van de VS. De Russen
wilden voorkomen dat het partijkader
in Mexico te sterk en te autonoom zou
worden. Met argusogen werden de
meest prominente leden bekeken.
Vidali had de opdracht om mensen als
Rivera, Guerrero en Mello, toevallig
allemaal minnaars van Modotti, in
bedwang te houden. Achteraf bleek er
een verband te zijn tussen de moord
op Mello, de reis van Guerrero naar
Moskou en de royering van Rivera. In
alledrie gevallen was het Vidali geweest
die deze gebeurtenissen had geënsceneerd. Modotti was hier echter niet van
op de hoogte. Zij onderhield ook een
relatie met Vidali. Hij zat samen met
haar op het schip naar Europa. Vidali
zorgde ervoor dat zij bij aankomst in
Rotterdam niet werd uitgeleverd aan
Italië. Hij was ook in Spanje toen
Modotti daar aankwam. Samen keerden zij terug naar Mexico, waar zij de
laatste moeizame jaren van Modotti
sleten.
Kahlo was in 1927 door haar toenmalige vriendin Tina Modotti in contact gekomen met de Communistische
Partij. Zij wisselde haar kleurige
burgerkleding in voor het communistische uniform, bestaande uit een zwarte
rok en een rode blouse. Hoewel ze de
partij altijd trouw bleef, was haar
betrokkenheid minder overtuigd en
intensief dan die van Modotti. De
vriendschap met Modotti bekoelde
toen Kahlo en Rivera hun huis open-
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stelden voor Trotsky. Modotti was
namelijk een overtuigd aanhanger van
Stalin. In 1929 trok Kahlo zich terug
uit de partij uit loyaliteit met Rivera,
nadat hij uit de partij was gezet. Wél
behield zij haar politieke interesse
gedurende haar gehele leven. In haar
laatste levensjaar, kort na de amputatie
van haar been, nam zij in haar rolstoel
nog deel aan een openbare demonstratie tegen de interventie van de Verenigde Staten in Guatemala. Haar geloof in
het communisme bracht ze ook tot
uiting in haar latere schilderijen Frida
en Stalin en Het marxisme zal de zieken
genezen. Uit beide schilderijen blijkt
een haast religieus geloof in het communisme. /
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Is er nog hoop voor de zeventiende eeuw?
De historische letterkunde dreigt zo langzamerhand het
kind van het literatuuronderwijs te worden. In de
stiefkind
betrekkelijk korte tijd die we in de Tweede Fase aan literatuurkunnen besteden, blijven er vaak weinig mogelijkheden
over om de toch niet altijd toegankelijke teksten aan de leerlingen te sloten, zeker niet als je hen in het studiehuis zelfstandig aan het werk moet zetten. Bovendien worden
belangrijke didactische vragen door de gewijzigde omstandigheden steeds moeilijker oplosbaar. Als er maar weinig
teksten aan de orde kunnen komen, kiesje dan voor de grote
klassieken ofjuist voor eenvoudiger teksten die in hun tijd in
brede lagen van de bevolking populair waren? En wat is dan
dejuiste aanpak?
Cor Geljon

Zowel de ontwikkeling van het historisch bewustzijn als het besef van
samenhang tussen heden en verleden
is een belangrijke functie van het
onderwijs in de oudere letterkunde,
maar hoe doe je dat in die paar uur?
De schoolboeken bieden wel enig soelaas, maar presenteren vaak een etalage
vol mogelijkheden, waaruit het moeilijk kiezen valt.
De laatste tijd komen steeds meer vakwetenschappers in het geweer, gelukkig niet alleen meer met klaagzangen
over de verloedering van het literatuuronderwijs, maar met nieuw materiaal
dat leerlingen in de eenentwintigste
eeuw zou kunnen boeien. Zo verschenen in de serie Tekst in Context onder
redactie van Frits van Oostrom en
Hubert Slings een aantal smakelijk
uitgevoerde uitgaven van Middelnederlandse teksten als Karel en Elegast,
Reinaert de Vos en het werk van Van
Maerlant.

Tekstfragmenten worden afgewisseld
door blokjes met interessante achtergrondinformatie en fraaie illustraties,
en met behulp van de vragen en
opdrachten bij ieder hoofdstuk kunnen
de leerlingen zonder veel hulp van de
docent aan de gang. Deze zogenoemde
`sandwichmethode' wordt uitvoerig
onderbouwd in het in maart van dit jaar
verschenen proefschrift van Hubert
Slings, Toekomst voor de middeleeuwen —
Middelnederlandse letterkunde in het voortgezet onderwijs. In deze zeer leesbare dis-

sertatie schetst hij de geschiedenis van
het onderwijs in de Middelnederlandse
letterkunde tot aan de invoering van de
Tweede Fase, en het laatste hoofdstuk is
gewijd aan de mogelijkheden om Middelnederlandse teksten in het studiehuis
aan de orde te stellen. Verplichte lectuur
voor elke leraar Nederlands!
Kunst- en vliegwerk

Nu kunnen veel leraren met de Mid-

deleeuwen eigenlijk wel aardig uit de
voeten, maar met de zeventiende eeuw
is het altijd wat lastiger. Ik ken docenten die met veel kunst- en vliegwerk
van de Gijsbreght van Aemstel een spannende les weten op te bouwen, en met
fragmenten uit een oude hoorspelopname van De Klucht van de Molenaer
van Bredero valt ook nog wel het een
en ander te doen, maar erg veel bruikbaar materiaal is er niet. Met al die
goedbedoelde oude tekstuitgaven,
waarin nog de broodkruimels van hun
grootouders liggen te schimmelen,
krijg je een klas niet meer op de been.
Maar er gloort hoop. Als vierde deel in
de serie Tekst in Context verscheen
enkele maanden geleden Wilhelmus en
de anderen — Nederlandse liedjes 15001700, inclusief een cd waarop een aantal van de behandelde liedjes wordt uitgevoerd door Camerata Trajectina.
Het aantrekkelijke van deze rijk geïllustreerde uitgave is dat de leerlingen
door middel van betrekkelijk eenvoudige teksten een aardig beeld krijgen van
het leven in deze periode. De meeste
leerlingen hebben geen benul van de
vaderlandse geschiedenis en dat is een
van de handicaps voor het onderwijs in
de oudere letterkunde. Hier worden ze
spelenderwijs in korte tekstblokjes
voor, tussen en na de liedteksten ingeleid in de voornaamste cultuurhistorische `weetjes' over bijvoorbeeld de
Tachtigjarige Oorlog, de godsdiensttwisten, de VOC en het dagelijks leven
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van de gewone burgers. Ze maken kennis met `loze meisjes' en barbarijse
zeerovers en leren dat tabak op lange
zeetochten vooral gebruikt werd als
middel tegen de honger. Zo passeert
een reeks spot- en protestliederen, liefdesliedjes, historische en religieuze liederen en feestliederen de revue. Een
extra pluspunt vind ik dat ook de `groten' van de zeventiende eeuw — Von
del, Hooft en Bredero — in dit gemê
leerde gezelschap een plaats hebben
gekregen. De liedjes staan in twee
kolommen afgedrukt, links in de
hedendaagse spelling, rechts een
moderne vertaling, een enkele maal in
combinatie met de bladmuziek.
De uitvoering van (gedeelten van) de
liedjes op de cd is zeer verantwoord,
maar had wat mij betreft hier en daar
wel wat volkser gekund. Dat blijkt trouwens ook uit de reacties van leerlingen,
die zich graag lieten meeslepen door
een aanstekelijke feestlied als 'Driekoningenvreugd' of het `Oost-Indischvaarderslied', maar bij enkele andere
liedjes spontaan koude rillingen kregen. Misschien toch iets meer voor de
kleine zaal van het Concertgebouw dan
voor een directe confrontatie met een
modale middelbare scholier, maar ook
dat is natuurlijk een kwestie van wennen. Docenten die bij klassikaal
gebruik direct een maximum aan succes nastreven — en dat zijn we toch eerlijk gezegd allemaal — moeten dus de
nummers zorgvuldig selecteren. Laat
als start bijvoorbeeld dat vrolijke driekoningenlied horen en werk met de
leerlingen aan het bijbehorende hoofdstuk over feesten (met onder andere
een afbeelding van Het Driekoningenfeest van jan Steen), waarin de liedteksten afgewisseld worden met goed
gedoseerde informatie over feestdagen,
het kroegleven, alcoholgebruik, dronkemansruzies, de symboliek van de
kerstnacht, de opvoering van de Gijsbrecht en zeventiende-eeuwse vloeken.

Dat is een aardige smaakmaker, waarna de leerlingen kunnen kiezen aan
welk hoofdstuk ze zelfstandig verder
willen werken. En hoogstwaarschijnlijk
komen dan later ook de wat concertachtige uitvoeringen beter tot hun
recht. Bovendien is dit boekje één
grote uitdaging om zelf de teksten met
moderne instrumenten uit te voeren.

-

-
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Differentiatie

Het laatste hoofdstuk bevat vragen en
opdrachten, waarin zowel de cultuurhistorische tekstbestuderende als de
actualiserende tekstervaringsaanpak tot
hun recht komen. Ze bestaan uit individuele tekstgebonden vragen en zoekopdrachten die verwijzen naar andere
teksten of internetsites, maar er zijn
ook groepsopdrachten en creatieve
opdrachten als: schrijf een modern
zeemanslied, zoek naar gospelteksten,
maak twee nieuwe coupletten bij een
lied, en zoek naar cabaretteksten met
eenzelfde onderwerp. Een lijstje met
werken die kunnen dienen als verdiepingsliteratuur completeert het geheel.
Je kunt er zo mee aan de gang voor je
leesdossier.
Maar daar hoeft het niet bij te blijven.
Als er ergens aanknopingspunten zijn
met CKV-i, dan is het wel hier, omdat
er ruimschoots aandacht wordt besteed
aan muziek, schilderkunst en toneel.
Ik vind dit boekje een goed voorbeeld
van hoe het literatuuronderwijs in de
oudere letterkunde eruit zou moeten
zien: een op leerlingen toegesneden
kennismaking met het culturele verleden, waarbij de confrontatie met het
vreemde niet uit de weg wordt gegaan
en tegelijkertijd veel mogelijkheden tot
herkenning worden geboden. Wie dit
deeltje doorwerkt, krijgt een aardig
algemeen beeld van het leven in de
zestiende en zeventiende eeuw in
Nederland, maar kan ook lijnen doortrekken naar het persoonlijke heden.
Bovendien biedt het veel mogelijkhe-

den tot differentiatie naar belangstelling en niveau, zodat zowel cle typische
historisch geïnteresseerde als de wat
meer op het hier en nu gerichte leerling ermee aan het werk kan. Een aanrader, ook voor havo.
Studiehuis

Wie al wat langer gedifferentieerd
werkt, heeft ongetwijfeld gemerkt dat
er in iedere klas wel enkele leerlingen
zitten die op het gebied van de historische letterkunde veel meer aankunnen
dan je bij de klassikale aanpak zou vermoeden. Voor deze groep zou de
docent verdiepingsmateriaal op verschillende gebieden achter de hand
moeten hebben, zoals de vorig jaar verschenen uitgave van de zeventiendeeeuwse kluchten Doortrapte Meelis van
W.D. Hooft en Lichte Klaartje van
J. Noozeman. Het zijn niet direct de
meest bekende auteurs uit die periode,
maar volgens de kenners behoorden ze
tot de meest prominente kluchtschrijvers van hun tijd.
Waarom zou je een of meer van deze
boekjes, eigenlijk bedoeld voor eerstejaars studenten, aanschaffen? In de
eerste plaats is de tekst na enkele
regels oefenen ook voor 5 vwo-leerlingen makkelijk leesbaar, vooral omdat
de uitgebreide woordverklaringen
direct naast de tekst zijn afgedrukt.
Bovendien biedt de inleiding goede
aanknopingspunten voor een zelfstudieopdracht. De paragrafen met
fonologische, syntactische en morfologische opmerkingen moeten ze vooral
overslaan, maar de gedeelten waarin de
bezorgers de kluchten in een breder
perspectief plaatsen, kunnen voor leerlingen interessant zijn, omdat dit genre in hun leefwereld een belangrijke
plaats inneemt. Ze kijken graag en veel
naar komedies, maar met name op
school wordt het je al snel duidelijk dat
humor een betrekkelijk begrip is. Ik
had vroeger een lerares die stikkend

van de lach uit de Camera Obscura
voorlas, terwijl wij elkaar bevreemd
aankeken. Een nader onderzoek naar
de houdbaarheid van de komische
principes lijkt een goede optie voor een
opdracht. In de uitgebreide inleiding
komen achtereenvolgens aan de orde:
wat is een klucht, wat is het geheim
van de lach, en kunnen wij een historische klucht nog wel waarderen? Ook
de functie van de klucht in de zeventiende en achttiende eeuw wordt uit de
doeken gedaan. In de analyse van de
twee kluchten komen de constanten in
de komedie aan bod, zoals voorpret en
inlossing, taboeverbreking, contrasten,
indirecte bevestiging, en herkenning.
Ten slotte is er uitgebreid aandacht
voor de komische personages en de
thematiek van de klucht. Typisch een
boekje voor het studiehuis en dan vooral voor leerlingen die het leuk vinden
met oudere teksten om te gaan, maar
ik kan me ook nog voorstellen dat
anderen die zich willen verdiepen in
humor in de literatuur hier plezier aan
kunnen beleven. In beide gevallen
moeten er dan wel een aantal specifieke opdrachten bij. Ik geef een voorzichtige voorzet.
• Bekijk een televisiecomedy, noteer
de komische momenten en probeer
ze te categoriseren in een schema
met komische effecten;
Lees in het boekje het gedeelte waarin het handelingsverloop van de
klucht wordt beschreven. Lees daarna de tekst en streep daarbij aan wat
je grappig vindt en waar je geestig
bedoelde momenten vermoedt;
• Lees nu de paragrafen over de komische effecten in deze klucht en vergelijk ze met je eigen onderzoekje;
Schrijf een korte verhandeling over
de komedie in de zeventiende en de
eenentwintigste eeuw.
0

Voeg nog enkele opdrachten toe als:
ontwerp een decor en kleding en maak
een eenvoudig opvoeringsconcept en je
hebt meteen de link naar CKV i. Maar
het vraagt wel weer extra inspanning
van de docent.
Goed materiaal
Wie de oudere letterkunde in de havo
heeft afgeschreven, doet zijn leerlingen
tekort. Wie zich op het vwo tot het
allernoodzakelijkste beperkt en de leerlingen een eenheidsworst van belangrijk geachte canonieke werken door de
strot duwt, schiet zijn doel voorbij.
Wilhelmus en de anderen laat zien dat er
nog genoeg mogelijkheden zijn voor
een gedegen en aangename aanpak.
Andere aantrekkelijke teksten, zoals de
hier genoemde kluchten, zouden, op
eenzelfde wijze gedidactiseerd, op korte termijn beschikbaar moeten komen.
Want het ontbreekt de zwaarbelaste
docenten niet aan goede wil, maar aan
goed materiaal.
Wilhelmus en de anderen — Nederlandse
liedjes 1500-1700. Samengesteld door

Marijke Barend-van Haeften, Karel
Bostoen, Lia van Gemert en Marijke
Meijer Drees. Amsterdam (Amsterdam
University Press) 2000.
Doortrapte Meelis van W.D. Hooft en
Lichte Klaartje van J. Noozeman.

Bezorgd door Arjan van Leuvesteijn en
Jeanine Stuart. Amsterdam (Stichting
Neerlandistiek VU) 1999.1.
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Wraak en De duivel
ISSUE, thematische literatuurmodule voor de bovenbouw

In het studiehuis heeft literatuur een duidelijke plaats gekregen. Let wel: een duidelijke plaats, wat nog niet wil zeggen
een ruime plaats. Het hangt van het standpunt af van
waaruit je het benadert. Vergeleken met de hoeveelheid tijd,
die de docent voorheen voor literatuur beschikbaar had, is de
nieuwe situatie een duidelijke achteruitgang, helemaal alsje
ervan uitgaat dat sinds mensenheugenis de leerling geacht
werd die boeken maar in de vrije tijd te lezen. Dat laatste is
in het studiehuis terecht onhoudbaar gebleken. Voor wat
betreft het aandeel in de totale studielast mag literatuur toch
niet echt mopperen, zeker nu ook de moderne vreemde talen
voor literatuur een echt examenprogramma gekregen hebben. Met het duidelijke consigne literatuur bij de verschillende vakken op elkaar af te stemmen en het advies literatuur te
integreren.
Dick Prak

Maar toch. Bij het Procesmanagement
Voortgezet Onderwijs ontstond in
1997 het idee dat een extra aanbod
voor literatuur in het vrije deel zinvol
zou kunnen zijn. Dat aanbod zou dan
wel bij uitstek geschikt moeten zijn
voor het concept zelfstandig leren en
zo uitdagend en uitnodigend moeten
zijn van inhoud, aanpak en vormgeving, dat veel leerlingen het zouden
kiezen. Via Stichting Lezen werd de
Specialisten in Leerprocessen (SLO)
gevraagd een concept te ontwikkelen
dat aan deze eisen zou voldoen.
Ervaring
De SLO had inmiddels ervaring met
het leesdossier' en met geïntegreerd
literatuuronderwij s . Er lag een
2
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aanvraag van de Stichting Promotie
Literaire Vorming (S P L) voor het
ontwikkelen van thematisch lesmateriaal voor literatuur. In de
bibliotheekwereld bestonden al een
tijdje initiatieven en projecten, die
inhaakten op de ontwikkelingen rond
het studiehuis. Het doel daarvan was
om vanuit allerlei vormen van
samenwerking met het onderwijs een
aanbod te realiseren voor de ondersteuning van het onderwijs in het
studiehuis. Hoewel leerlingen voor
hun literatuurlijsten en hun scripties al
sinds mensenheugenis druk gebruik
maken van wat `de bieb' te bieden
heeft, was samenwerking tussen de
bibliotheek en de school nog steeds
zeldzaam.

Omdat in alle examenprogramma's
voor de vernieuwde Tweede Fase het
werken met allerlei informatiebronnen
een vast element is, uitdrukkelijk ook
in die voor literatuur, lag samenwerking met de bibliotheekwereld voor de
hand. De eis ook dat die informatiebronnen mede van digitale aard
zouden moeten, dus afkomstig van het
Internet, maakte het voor de hand
liggend om internetondersteuning in
het project op te nemen. Die gedachte
leidde tot een project, waarin de 510
het leerlingenmateriaal en liet
docentenmateriaal ontwikkelde, de
Provinciale Bibliotheek Centrale
NoordBrabant de mediatheekgids voor
haar rekening nam en Biblion, de
uitgeverij die nauwe banden onderhoudt met de bibliotheekwereld, de
uitgave van het leerstofpakket en de
exploitatie van een website zou
verzorgen.

Concept

Het concept van ISSUE bestaat uit een
opdracht, die ingebed is in een
thematische literatuurmodule. De
leerlingen wordt gevraagd een
mondelinge, een schriftelijke of een
digital presentatie te verzorgen over
een af' ebakend onderwerp binnen een
thema ebied. Ze worden om te
beginnen geïntroduceerd in het thema
`Wraak' met korte illustratieve
tekstfragmenten. Daarna kiezen ze een
eigen meer specifiek deelonderwerp,
waarbij ze een onderzoeksvraag
formuleren. Van daaruit verzamelen
en selecteren ze primaire teksten,
secundaire en contextuele informatie
in de bibliotheek — kranten, tijdschriften, boeken, cd-roms — of van het
Internet. Deze informatieverzameling
is de basis voor de presentatie. De
leerlingen worden gestimuleerd hun
opdracht in groepjes van drie via
samenwerking en taakverdeling uit te
voeren.
De opdracht bestaat uit acht stappen en
luidt als volgt:

cyberspace. De in ISSUE aangeboden
thematische informatie is dus niet
bedoeld te dienen als arsenaal waaruit
alle of zoveel mogelijk benodigde
gegevens kunnen worden geput. Die
informatie is bedoeld om de leerlingen
als het ware in het thema te tillen en
op weg te helpen naar buiten: buiten
het boek, buiten de website, buiten de
vertrouwde muren van de klas en de
school. De bibliotheek in en het Web
op.
Het pakket

Het kerndeel van het pakket is de
leerlingengids. Aanvullend voor de
docent en de mediathecaris zijn er
respectievelijk de docentengids en de
mediatheekgids. Om het zoeken van
informatie op het Internet te
ondersteunen is er een bescheiden
website.
De leerlingengids bevat grofweg twee
soorten informatie. In de eerste plaats
informatie over het thema: tekstfragmenten, verwijzingen naar informatiebronnen en internetverwijzingen.
Daarnaast ondersteunende informatie:

1 Kies een deelthema binnen het
hoofdthema of formuleer zelf een
deelthema.
2 Formuleer een onderzoeksvraag.
3 Zoek de literaire bronnen, waaronder
minimaal één roman.
4 Zoek de achtergrondinformatie.
5 Zoek de antwoorden op de onderzoeksvraag in de primaire bronnen.
6 Leg een korte documentatieverzameling aan, op papier of digitaal.
7 Bestudeer de criteria voor het
eindproduct.
8 Maak een presentatie waarin je
onderzoeksvraag wordt beantwoord.

Het didactisch doel van ISSUE is de
leerlingen te helpen hun weg
zelfstandig te vinden in de grote
buitenwereld van informatie en

2 Inleiding op thema Wraak

Dit hoofdstuk bevat etsure 3ltu~ieve fsr^gmenten die het th*~
Van eigen ^tae "lf -licsf birak van

•
• Fik~

bo~uwttg op wraak t P ig 8~

• citii,n + an t et t

~ uit va„ teat#.

• Spt kw~den ®e gaxcr " over wraak uit ftoiziHoa W spreeikwaardan
en g ezegden.
ï3e fra nsentea gaven de diversiteit ven het tbsma tin k .s

21

M&stan Vd,Emg. Van eigen dm , xal«lkf dagbaak. W Lust A Gratie.
10' jaetgaa^à. Hammot 8i. themanummer Wraak ea Verzoening,

v

lood.

,Yterdo,^.

Hoofdstuk 2 uit de leerlingengids ISSUE Wraak

Tabel met zoekaanwij zingen uit de leerlingengids

een studiewijzer, hulp bij het
formuleren van een thema, hulp bij het
zoeken op het Internet, hulp bij het
werken met informatie.
Om de leerlingen optimaal te
ondersteunen bij het zelfstandig
uitvoeren van de opdracht, op zich
misschien enigszins paradoxaal, is alle
hulp geformuleerd in de vorm van
instrumenten. Deze instrumenten zijn
stappenplannen, die als doel hebben
strategisch werken te bevorderen. Zo is
er een stapsgewijze aanpak van het
formuleren van onderzoeksvragen,
zoekvragen en het zoeken van
adequate informatie. Daarbij wordt
duidelijk instructie gegeven over het
werken met Booleaanse zoekoperatoren. Deze zoekoperatoren vormen de
basis van elke vorm van literatuuronderzoek in grote digitale gegevensverzamelingen. Speciaal voor zoeken met
zoekmachines of zoekrobots op het
Internet zijn de varianten van
Booleaans zoeken met de verschillende
zoekmachines in een tabel aangegeven
(zie boven).
De docentengids geeft aanvullende
didactische informatie voor instructie,
organisatie en begeleiding van het
thema. Hij bevat daarnaast een
aanduiding van thematisch werken en
het toespitsen van een breed thema
naar een specifieker geformuleerd
deelthema.
Aan de opzet van ISSUE ligt het
principe van procesmatig werken ten
grond slag. Dit principe gaat uit van de
procesfasen oriëntatie, voorbereiding,
uitvoering en reflectie. In de
oriëntatiefase maken de leerlingen
kennis met de opdracht, gaan voor
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zichzelf na wat ze er al van weten, waar
ze extra informatie vandaan kunnen
halen , denken na over hoe en met wie
ze de opdracht uit kunnen voeren en
wat voor product ze kunnen maken.
Eigenlijk dient de leerlingengids in
zijn geheel de orientatiefase. In de
voorbereidingsfase vormen ze hun
werkgroepjes , verdelen taken , zoeken
informatie. De uitvoering bestaat uit
het selecteren van informatie, het
bewerken ervan tot een documentatieverzameling en het maken en houden
van de presentatie. In de nabespreking
van hun presentatie reflecteren ze op
wat ze gedaan hebben, wat ze ervan
hebben geleerd en hoe ze het hebben
gewaardeerd .
Leerlingen maken voor hun boekenlijsten en werkstukken al sinds mensenheugenis gebruik van de faciliteiten
van de bibliotheek. Yoor docenten is
dit veel minder vanzelfsprekend.
Mediathecarissen zijn er terecht op
gebrand hun aanbod zoveel mogelijk
op de behoefte van het onderwijs toe te
snijden. Daarbij willen ze de leerlingen
graag kunnen adviseren en ondersteunen. Speciaal daarvoor is voor ISSUE
een mediatheekgids ontwikkeld. Die

......
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_

.,.rrrw:

.uu,.

_
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heeft als doel de media thecaris vanuit
de eigen deskundigheid te helpen
optimaal te participeren in de
begeleiding van de leerlingen bij de
uitvoering van het project. Hij bevat
adviezen over planning van het eigen
aandeel in het project, overleg met de
docenten, presentatie van beschikbare
materialen enzovoort. Daarnaast is nog
wat informatie over de Tweede Fase en
het studiehuis opgenomen.
Divergentie

Het didactisch doel van het concept
zelfstandig leren is divergentie.
Leerlingen leren hun eigen weg zoeken
op basis van hun eigen keuzes . Om op
gang te komen met het zoeken van
hun weg op het Internet staat de
leerlingen de website ISSUE-Info ter
beschikking. Deze website is niet
bedoeld om de leerlingen zoveel
mogelijk informatie te bieden waarmee
ze hun onderzoek kunnen uitvoeren
binnen de veilige grenzen van de site.
De functie van de website is die van
springplank, uitvalsbasis. Dat betekent
dat vanuit zeer beknopte informatie
over het them a en een aantal
deelthema's vooral veel verwijzingen

worden gegeven naar andere bronnen
en dan met name bronnen op het
Internet. In hedendaagse termen is de
website een portaal. Wei kunnen de
leerlingen de instrumenten voor het
formuleren van onderwerpen en het
zoeken op het Internet nalezen en
desgewenst downloaden.
Yoor de hand liggend zou zijn op de
website ook gebruik te maken van de
specifieke mogelijkheden die het
Internet biedt voor communicatie
tussen gebruikers en publicatie van de
gemaakte werkstukjes. De mogelijkheden zijn om redenen van haalbaarheid
- organisatie, beheer en onderhoud in deze eerste aflevering van ISSUE
nog niet gerealiseerd. Het ontwikkelen
ervan heeft echter wei prioriteit bij de
ontwikkeling van volgende thema's.
Veldtest

ISSUE is opgezet met een beoogde
studielast van circa 40 uur met een
doorlooptijd van zes tot acht weken. In
oktober 1999 is ISSUE Wraak
uitgevoerd als veldtest op het Euro
College in Maastricht, in het leerjaar
vwo-y. In overleg met de uitvoerders
van de veldtest is besloten de hele
cyclus in een week te doorlopen.
Daartoe zijn de leerling en een hele
week vrijgeroosterd voor al hun andere
lessen. Ze kregen de gelegenheid in
die week al hun schooltijd te bested en
aan het project. Het Open Leercentrum
annex de schoolmediatheek was hun
thuisbasis. Yoor meer docu mentatie
konden ze terecht in de splinternieuwe
Stadsbibliotheek in het Centre
Cerami que in Maastricht.
Door de geringe doorloopti jd was het
voor de leerlingen niet gemakkeli jk
hun vragen en vondsten redelijk te
laten bezinken. Ook voor het verzorgen
van een weloverwogen presentatie was
de tijd te kort. Ze werkten er echter
enthousiast aan, voor het grootste deel
ook binnen de groepjes. Uit de

nabespreking met de leerlingen en uit
de evaluatie door de begeleidende
docen^, Gij sbert de Keizer, vielen een
aantal duidelijke conclusies te trekken
en aa bevelingen af te leiden.
Ten e rste vonden zowel docent als
leerlirrgen het idee en de opzet van
ISSUE goed passen binnen het werken
in het !Studiehuis en heel motiverend
om aan te werken. Wel drongen ze
erop aan het gehalte aan literatuur
goed te bewaken en te voorkomen dat
de nadruk erg komt te liggen op het
proces van omgaan met informatie
met literatuur slechts als aanleiding.
De docent stelde voor daartoe eisen op
te nemen over het aantal en de aard
van te gebruiken bronnen: nadruk op
literaire en andere fictionele teksten
met achtergrondinformatie als
ondersteuning en niet als centrale
informatie.
De docent constateerde daarnaast dat
het van groot belang is dat leerlingen
beschikken over voldoende kennis en
vaardigheid in het omgaan met
informatie en vooral het schrijven en
voorbereiden van presentaties. Vooral
ervaring met verschillende tekstsoorten
is belangrijk om het project goed te
kunnen volbrengen.
Deze aanbevelingen worden meegenomen in de ontwikkeling van ISSUE 2.
(

ISSUE 2

De opzet van ISSUE is dat elk j aar een
nieuw thema wordt ontwikkeld op
basis van stramien en werkwijze van
ISSUE i. Voor ISSUE 2 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de
Universiteit van Amsterdam. Het
Instituut voor Lerarenopleiding (ILO)

heeft een thematisch literatuurproject
in ontwikkeling, dat op cdrom aan
deelnemende scholen beschikbaar zal
worden gesteld. Die scholen kunnen
dan hun eigen materiaal over hetzelfde
thema weer inbrengen in het prof ect. 3
Het thema in dit project is `De duivel'.
Is SUE 2 zal naar verwachting
gebaseerd zijn op hetzelfde thema en
gebruik maken van materiaal van het
ILO. Begin 2001 zal ISSUE 2
verschijnen.

Met het gebruik van ISSUE zal blijken
dat het Internet geen vijand is van de
literatuur, maar voor lezers een zeker
rijke vindplaats, een 'fundgrube' van
literatuur in al zijn verschijningsvormen. Daarbij komt dat door de
zoekstrategieën die het Internet zo rijk
maken de lezersurfer in staat stellen
ook de rijke contexten van de literatuur
aan te boren.

Bestelinformatie
ISSUE, een thematische literatuurmodule
voor de bovenbouw. Biblion Uitgeverij,
Den Haag.
Leerlingengids, bestelnummer 51159,
ISBN 90 5483 240 1
Docentengids. bestelnummer 51158,
ISBN go5483241X
Mediatheekgids, bestelnummer 5 11 57 ,
ISBN 90 5483 242 8

Noten
i. Dirksen en Prak, Handleiding Leesdossier
en ABC van het leesdossier. Bulkboek,
Amsterdam 1998.
2. Prak e.a., Handleiding Geintegreerd Literatuuronderwijs. Bulkboek, Amsterdam
1 999-

3. Nadere informatie: Instituut voor
Lerarenopleiding Universiteit van
Amsterdam, Gert Rijlaarsdam.
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schrijvers nog steeds een belangVolgelingen van Satan

rijke inspiratiebron. Ook voor

Zoenziekte

Clavis 1999

Aidan Chambers, die er zijn

Gottmer 2000
f 19,90 / Bfr 398

f35,5 0

jongste boek over schreef. Daarin

! Bfr 650

zet hij twee verhaallijnen uit.
Josée Algra weet waarover ze

Een spannend jeugdboek over

Enerzijds heeft hij het over een

moderne satanische bewegingen,

jongeman die Jacob Todd heet en

schrijft. Zelf had ze namelijk,

maar ook over een ontluikende

die ter gelegenheid van een her-

toen ze negentien was, de ziekte

denkingsplechtigheid voor oor-

van Pfeiffer, alias de zoenziekte.

dat is het verhaal van Patrick

Het meisje, Lori, is pas veertien,

logsslachtoffers in Amsterdam

Wat ze toen heeft meegemaakt,
projecteert ze nu op het meisje

liefde tussen twee jonge mensen,
Lagrou. Het situeert zich in New

maar ze weet zich te weren. Dat

vertoeft. Anderzijds vertelt hij

Salem, het stadje waar merkwaar-

moet ook met een moeder die op

over een vrouw, Geertrui, wiens

Erin dat de hoofdrol speelt in

dige dingen gebeuren. Hulp-

de gekste momenten de gekste

herinneringen aan de oorlog hij

haar debuutroman. Hoewel Erin

sheriff Williams wordt te hulp

toeren uithaalt. En toch is Lori

beschrijft. Behalve over de oorlog

een bijzonder levenlustig type is,

geroepen. Hij ontdekt het

ook verschrikkelijk eenzaam en

gaat dit verhaal echter ook en

bestaan van een aantal vreemde

op zoek naar houvast. Omdat

vooral over liefhebben. En over

bewegingen die er opmerkelijke

haar moeder haar die niet kan

de manieren waarop zich dat

praktijken op nahouden, zoals

geven en omdat Lori geen vader

liefhebben kan uiten. Beide ver-

katten doden en lijken opgraven.

heeft, zoekt het meisje haar

haallijnen hebben namelijk iets of

Gewoon is natuurlijk anders.

toevlucht bij een oudere student

beter iemand gemeenschappelijk.

Maar er lopen ook mensen rond
die zich een soort moderne
heksen wanen, zoals het meisje

die in hetzelfde huis woont. Mark
studeert psychologie, maar hij
dringt zich op de verkeerde

Die iemand is de grootvader van
Jacob, de gewonde soldaat voor
wie Geertrui tijdens de oorlog

Sue. Kenneth, de zeventienjarige

manier aan Lori op waardoor die

heeft gezorgd. Beide verhaallij-

zoon van de sheriff, wordt

zich nog veel eenzamer gaat

nen komen samen wanneer Jacob

meteen verliefd op haar. Hij

voelen. De ongewilde seksualiteit

junior en Geertrui elkaar

treedt zelfs toe tot de mysterieu-

die ze met hem beleeft, brengt

ontmoeten. Voor Jacob, die zelf

zit uitgaan er voor haar op een

ze groep. Maar dan is Sue op een

Lori dan ook compleet van haar

een prille relatie met het meisje

dag niet meer in. Erin is namelijk

dag nergens meer te vinden...

stuk. Tot ze op een dag uit een

Hille heeft, wordt nu pas

uitgeput, ze heeft koorts en ze

onverwachte hoek definitieve

duidelijk hoe passioneel liefde

staat niet meer op haar benen.

hulp krijgt.

wel kan zijn.

SDJ

Daardoor verliest ze haar beste
vriendin, en zelfs haar vriend

Sof

SDJ
Querido

Peter. Toch is er iemand die nog
belangstelling voor haar heeft, al

Rattenvanger

kan die belangstelling het meisje

2000

f25,—/ Bfr 500
Rattenvanger is een indringend

Niets is wat het lijkt

Erin nauwelijks wat schelen. Toch

Querido 2000

beleeft Erin met de Australische

f 39,95 / Bfr 799

buurjongen Thomas enkele fijne
momenten. En daar houdt ze

psychologisch verhaal over een
meisje dat op zoek is naar een

Over de Tweede Wereldoorlog

uiteindelijk een veel betere, ja

eigen identiteit. Een zoektocht

zijn al heel wat boeken versche-

zelfs een echte vriend aan over.

die gepaard gaat met een gron-

nen. Toch vormt deze periode uit

dige verkenning van gevoelens.

de geschiedenis voor heel wat
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Schmidt: `De weg naar het

systematische verschillen

Lezen en leesbevordering in een

Stedelijk Museum begint bij de

bestaan tussen leerlingen van

multiculturele samenleving

Maandag 26 juni 2000

prentenboeken.'

onderscheiden milieus: hoe lager

promoveerde Piet Mooren aan de

Aldus krijgt het emancipatorisch

het milieu, hoe minder de

Op 15 en i6 mei 2000 vond in

Katholieke Universiteit Brabant

potentieel van het prentenboek

kinderen aangaven thuis

Utrecht het congres `Lezen en

op zijn proefschrift, getiteld Het
prentenboek als springplank —
Cultuurspreiding en leesbevordering
door prentenboeken.

een plaats binnen de grote

voorgelezen te worden, wel eens

leesbevordering in een

sociaal-democratische projecten

naar de bibliotheek te gaan of een

multiculturele samenleving'

van cultuurspreiding en lees-

boek cadeau te krijgen. Het

plaats een initiatiefvan Stichting

bevordering. Meer concreet

werken met prentenboeken had

Lezen en de Universiteit Utrecht.

wordt de specifieke bijdrage

positieve effecten op diverse

Onderzoekers uit binnen- en

Het prentenboek als springplank

onderzocht van de verschillende

domeinen van het onderwijs,

buitenland lichtten een of meer

bemiddelaren tussen boek en

zoals woordenschat, probleem-

aspecten van het brede

kind: de uitgever, de literaire en

oplossend classificeren, rekenen

onderzoeksterrein van leesbevor-

educatieve kritiek, het onderwijs

en begrijpend lezen. Die winst,

dering toe. Na twee dagen bleek

en de bibliotheek. Er ontstaat zo

die niet direct was geoefend met

niet alleen dat het congres

een breed en gedetailleerd

het aanbieden van de prenten-

duidelijk verkennend van karakter
was, maar ook dat nader

panorama van wat in de

boeken en op transfer wijst, was

afgelopen decennia is onder-

het sterkste bij die leerlingen, die

onderzoek naar de rol en invloed

nomen door overheid en

daar het minste ervaring mee op

van lezen in een samenleving

particuliere instellingen op het

hadden gedaan: de scholen met

met vele etnische minderheden

gebied van het lezen en de

de hoogste percentages

dringend gewenst is.

kinderliteratuur, met de nadruk

leerlingen uit laagopgeleide

Robert Burroughs van de

op het prentenboek.

allochtone en autochtone

Universiteit van Cincinnati, VS,

Deze toegenomen waardering

milieus. Kennelijk heeft het

lichtte zijn onderzoek toe naar

biedt echter geen garantie dat
iedereen van kindsbeen af met

prentenboekproject een
opwaartse spiraal in gang gezet.

problemen bij multiculturele
teksten in het literatuuronderwijs;

prentenboeken in aanraking

Van deze vorm van interventie

de achtergrond van de docent en

komt. Daarom werd in het

kan in elk geval niet geconclu-

de gebruikte methode blijkt

Met de term `Mattheusef ct'

interventieproject Elke dag een

deerd worden dat de rijken rijker

essentieel te zijn voor het kunnen

wordt in veel sociaal-wetenschap-

prentenboek nagegaan of

worden en de armen armer.

gebruiken van multiculturele

pelijke studies aangegeven dat

leerlingen in groep drie van de

Aandacht voor leesbevordering

kennis en vaardigheden zich

basisschool baat hebben bij het

en cultuurspreiding door pren-

teksten.
Ook Cor Geljon en Dick Schram,

ophopen bij wie al rijk bedeeld is,

frequent (een jaar lang) gebruik

tenboeken als Kummeling, Kikker

bijzonder hoogleraar leesgedrag

terwijl de minbedeelden n g

van prentenboeken bij de

armer worden. Van Heeks

leerstofgebieden lezen en

en Pad, Max en de Maximonsters
en Kikker is verliefd kan dus tot

gingen in op hun onderzoek

Talentenproject, Boekmars

rekenen. Aan het onderzoek

communale culturele cohesie

onder autochtone en Turkse

cultuurspreiding en minister

namen in totaal 20 Tilburgse

leiden in plaats van tot het zozeer

scholieren in het voortgezet

d'Ancona's initiatief tot

scholen deel (454 leerlingen) —
vooral Onderwijsvoorrangsscho-

gevreesde `multiculturele drama.

onderwijs, die geconfronteerd

De handelseditie van deze

werden met zowel van oorsprong

deze negatieve spiraal wilden

len, waarvan de helft systema-

dissertatie (528 pagina's)

Turkse als Nederlandse literaire

doorbreken. In die geest passen

tisch met de prentenboeken

verscheen bij uitgeverij SUN in

teksten.

ook de inmiddels gevleugelde

werkte en de helft niet.

Nijmegen, ISBN 90 6168 595 8 ,

woorden van Annie M.G.

Het bleek dat er significante en

leesbevordering zijn projecten die

ƒ49 ► 5o•

in opdracht van Stichting Lezen,

Maurice Crul, bekend van zijn
dissertatie De sleutel tot succes,
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over schoolloopbanen van Turkse

wonen, geven te kennen dat zij

Kinderen van Turkse en

voor; bij Marokkaanse ouders ligt

en Marokkaanse jongeren van de

het Hebreeuws louter voor werk

Marokkaanse afkomst wordt

dit percentage lager, ongeveer

tweede generatie, toonde aan dat

en scholing hanteren en voor hun

minder voorgelezen

in het voortgezet onderwijs

ontspanning en uit overwegingen

13 %. Over het algemeen leest

vooral de moeder voor, echter:

`identificatie' het sleutelwoord is

die samenhangen met cultuuro-

In gezinnen van Turkse en

voor leesbevordering; juist door

verdracht voor boeken uit de

Marokkaanse afkomst wordt

minder vaak leest de moeder

de boeken van allochtone

moedertaal kiezen. Hanauer

minder en minder vaak voor-

voor en des te vaker wordt de

schrijvers als Abdelkader Benali,

bepleitte dan ook dat leesbevor-

gelezen dan in gezinnen van

voorleesrol overgenomen door

Hans Sahar en Mustafa Stitou

dering in de eigen taal geldt als

Nederlandse, Surinaamse of

een broer of zus. Ook in

wordt de mogelijkheid geboden

legitimering van het bewaken van

Antilliaanse afkomst. Ongeveer

gezinnen van ouders met een

dat jonge allochtone lezers over

de eigen etno-linguistische

een op de drie kinderen tot en

lage opleiding leest vaak een

zichzelf en hun eigen situatie

culturele identiteit van de

met twaalfjaar van Turkse of

broer of zus voor. Daar staat

kunnen reflecteren, waarmee de

immigranten.

Marokkaanse afkomst wordt

tegenover dat in Marokkaanse en

hoe ouder de ouders, des te

roman een veel bredere betekenis

Naast de onderzoekers waren er

nooit voorgelezen. Er wordt voor-

Turkse gezinnen ouders hun

krijgt dan alleen die van

sprekers uit de praktijk aanwezig;

al minder voorgelezen aan kinde-

kinderen vaker verhalen

taalverwerving.

zo vertelde Zeki Arslan, onder-

ren tot vijfjaar. Dit blijkt uit de

(door)vertellen dan in Nederland-

Paul Leseman toonde aan dat de

wijskundig beleidsmedewerker

NIPO Allochtonen Monitor die

se gezinnen, respectievelijk 20,

essentiële instrumenten voor de

van Forum, het instituut voor

dit voorjaar is uitgevoerd en

14 en 17%. Hier zijn dezelfde

taal- en geletterdheidsontwikke-

multiculturele ontwikkeling, dat

waaraan in opdracht van Stich-

factoren van invloed: hoe lager

ling van kinderen — lezen, voor-

er in gezinnen met een niet-

ting Lezen een aantal vragen over

het opleidingsniveau van de

lezen en praten over boeken —
beperkt blijft tot middenklassen-

Nederlandstalige achtergrond
meer voorgelezen wordt door

voorlezen is toegevoegd, gericht
op het voorleesgedrag in gezin-

ouders, hoe hoger hun leeftijd,
hoe slechter hun beheersing van

gezinnen met veel cultureel

andere gezinsleden, wanneer een

nen met kinderen tot twaalf jaar.

het Nederlands en hoe ouder de

kapitaal. Ten aanzien van

of beide ouders niet in staat zijn

Het onderzoek werd uitgevoerd

kinderen, des te vaker worden er

migrantengezinnen bepleitte hij

voor te lezen in de moedertaal of

in het kader van de Nationale

verhalen verteld. Ouders van

dat niet een, maar meerdere

het Nederlands. Hij hield een

Voorleesdag, die dit jaar het

Turkse afkomst lezen kinderen

routes tot geletterdheid moeten

pleidooi voor vertellen, wat in

thema `Kleurrijk Voorlezen' heeft.

tot en met drie jaar en ouder dan

worden ingezet. Hij onderstreep-

allochtone culturen van oudsher

Voorlezen kan een belangrijk

zes jaar minder vaak voor dan

te met name het belang van

een grotere rol speelt dan

instrument zijn bij het leren

kinderen van vier en vijf jaar; bij

mondelinge taalinteracties in het

voorlezen.

lezen, het plezier krijgen in lezen,

Marokkanen en Nederlanders

gezin en in de klas.

Lourina de Voogd, betrokken bij

het verwerven van taal en het

wordt met name oudere kinderen

David Hanauer van de Universi-

een grootschalig project rond taal

inzicht krijgen in andere culturen.

minder voorgelezen. In een

teit Tel Aviv liet zien dat het

en cultuur in de Utrechtse wijk

Het aantal kinderen dat

voorstudie uitgevoerd in

overheidsbeleid van essentiële

Lombok, waar veertig procent

voorgelezen wordt, is relatief laag

opdracht van Stichting Lezen

invloed is op het leesgedrag van

van de bewoners van allochtone

in Turkse en Marokkaanse

onder kinderen uit groep 7 en 8

nieuwkomers. In Israël zijn

herkomst is, lichtte haar

gezinnen met oudere ouders,

van vijf basisscholen in

nieuwkomers verplicht

onderzoek toe. Dat spitst zich

met ouders met een laag

Amsterdam, waar veel allochtone

Hebreeuws te leren, omdat alle

met name toe op de vraag hoe de

opleidingsniveau en/of met

kinderen zitten, komt een

officiële documenten in die taal

overheid op de meest efficiënte

ouders die de Nederlandse taal

overeenkomstig beeld naar
voren.

zijn opgesteld. Dit betekent niet

manier zijn informatie kan

niet voldoende beheersen. Van

dat deze teksten ook worden

overbrengen op de onder-

de Turkse ouders die wel

Kinderen aan wie niet wordt

begrepen. Zelfs immigranten die

scheiden allochtone groepen.

voorlezen, leest ruim een kwart

voorgelezen gaven als belangrijk-

hun kinderen tot en met drie jaar

ste reden aan dat zij zelf al

al bijna vijftig jaar in Israël
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konden lezen . Bijna 10% van de
kinderen geeft aan dat h ~n
ouders niet kunnen lezen of het
Nederlands niet rnachtig zijn.
Kinderen aan wie wordt '
voorgelezen geven aan dat zij het
belangrijk vinden omdat .je er
zoveel van kan leren . De kinderen
aan wie niet wordt voorgelezen
geven aan dat zij dit niet zo
belangrijk vinden, omdat je van
zelf lezen vee I meer leert .

Voormeer informatie: Mayke van
Keep (Nationale Voorleesdag),
tel. (0297) 36 6809, Chantal
Mohrmann (NIPO),
tel. (020) 5225435, en Silja ten
Wolde, tel. (020) 623 05 66.

na schooltijd
18 -22

oktober/ ]-5 november

' De Opkomst', jongerentheaterfesti val in Utrecht en Gent
Inlichtingen: LOKV, Hanneleen Straatemeier of Toos Bootsman,
tel. (030) 233 23 28, e-mail: opkomstrgrlokv.nl , internetsite:
www.opkomst.nl.

2] -27 ja nuari 2001

Nat ionale onderwijstentoonste lling (Nederland) Utrecht, jaarbeurs
Thema's: leerproces, organisatie, omgeving.
Inlichtingen: www .not-online.nl,
14-24

1-12

november

maart 2001

Boekenweek (Nederland)

Boekenweek (Vlaanderen)
16

] november
Dag van het Literatuuronderwijs , De Doelen, Rotterdam
Met onder andere een symposium voor betrokkenen bij het
literatuuronderwijs in de Tweede Fase, de basisvorming en het
vmbo.
Inlichtingen: www.schrijversnet.nlfbulkboek, tel. (020) 6279549 .
17 -18

maart 2001

Negende Studiedag Nederl ands: ' De TOl van de docent in het studiehui s'
Inl ichtingen en organisatie: Hel en e Ewalts f Theo Witte, Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit
Groningen, Oude Boteringestraat 5°,9712 G L Gronin gen ,
tel. (050) 363 52 83.

november

Conferentie ' Het Schoolvak Nederlands', Gent
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Een thematische IJteratuurmodule voor de bovenbouw
Binnen Issue pakken leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zelfstandig een literair onderwerp
aan. Ondersteund door een uitvoerige Leerlingengids en een w€ te werken zij individueel f in groepjes.
Overkoepelend thema daarbij is Wraak. Leerlingen kiezen een deelthema en zoeken en verwerken informatie. Het
resultaat presenteren zij op papier, op internet of mondeling. Voor begeleiders biedt issue een Docentengids 'en een
Mediatheekgids. Taalonafhankelijk, dus grens- en vakoverschrijdend binnen het taalonderwijs!
Wraak
Jaarlijks werkt Issue met een nieuwthema, Wraak is het eerste. Wraak is een universeel verschijnsel. Het komt voor
in alle perioden van de geschiedenis, in alle culturen en op alle niveaus in de samenleving. Het thema is bovendien in
verschillende tekstsoorten beschikbaar: lees-, luister- en 'kijk'teksten. Zo sluit het thema aan bij veel uiteenlopende
leerstijlen.
Voordelen voor u op een rij :
. Leerlingen-, Docenten- en Mediatheekgidsen met praktische
en inhoudelijke gegevensi
. Thema-website met informatie, hyperlinks en publicaties op internet
. Variatie in informatiebronnen en tekstsoorten
. TaalonafhankeliJk: aanvullend en verbredend
. Diverse verwerkingsmogelijkheden
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TS IP
Hij bleef doodstilliggen om de gedachten die onherroepelijk komen moesten
te ontgaan, een ritueel gewetensonderzoek waarbij niet aIleen de gesprekken
van de afgelopen nacht en de handelingen van de vorige dag, maar ook het
ogenblik en de plaats waar hij zich bevond overdacht werden, een jezuitische
discipline of juist het tegendeel daarvan, een luxueus gemijmer van iemand
die geen plichten had. Maar dat teveel aan tijd was iets dat hij gewild had, dat
hem in staat moest stellen om aan zijn eeuwige project te werken. Wist hij
precies wat hij daarmee wilde? Hoeveel tijd gafhij zich daarvoor? Zou het
ooit afkomen? Of deed dat er niet toe? Was het niet nodig om er een precieze
vorm voor te hebben, een compositie? Aan de andere kant, hij werkte met
materiaal dat zich voordeed, met de beelden die hij tegenkwam. De eenheid
in die beelden was dat hij ze gekozen en opgenomen had. Misschien kon je
het, dacht hij, met dichten vergelijken. Voor zover hij iets begrepen had van
de totaal verschillende uitspraken die dichters daarover deden, was er ook bij
hen geen vast stramien, behalve dat de meesten dan toch weI uitgingen van
een beeld, een zin, een gedachte die hen plotseling was ingevallen en die ze
hadden opgeschreven zonder er, in sommige gevallen, zelf veel van te begrijpen. Wist hij nu exact waarom hij gisterenavond die scenes op de Potsdamer
Platz had opgenomen? Misschien niet, maar hij wist wel dat die beelden
'erbij' zouden horen. Waarbij, zou je dan terecht kunnen vragen. Aan een
film kon je tenslotte andere eisen stellen dan aan een gedicht. Behalve dat dit
een film zonder opdracht was, een die hijzelf betaalde, omdat hij hem nu
eenmaal wilde maken, misschien dus wel zoals een dichter een gedicht wilde
maken.
Was het belachelijk om te zeggen dat een gedicht, hoe klein ook, over de
wereld ging? Hij maakte een film waar niemand om vroeg, zoals ook
niemand, voor zover hij wist, om een gedicht vroeg. Die film zo wist hij
zeker, zou iets moeten uitdrukken over de wereld zoals hij, Arthur Daane,
haar zag. Maar hij zou er ook in moeten verdwijnen. Dat die film te maken
zou hebben met tijd, met anonimiteit, met verdwijning en met, al haatte hij
het woord, afscheid, was niet iets waarnaar hij had gezocht, dat was eenvoudig zo, dat schreef zich voor.
Uit: Cees Nooteboom, Allerzielen. Amsterdam/Antwerpen: Atlas
p. 120·121.
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Wij Nederlanders kennen een koopmansmentaliteit, wij zijn
uiterst zuinig. Dat is niet slechts een vooroordeel van
buitenlanders. Achtereenvolgende ministers van onderwijs
bevestigen dat vooroordeel volop. Eerdere en recente OESOcijfers indiceren dat leraren in Nederland zo'n 30% meer
lesuren geven dan hun buitenlandse collega's, en veel meer
leerlingen onder hun hoede hebben. We kennen een
geweldige economische bloei, maar het onderwijs profiteert
daar niet van. In alle marktsectoren is er krapte aan
personeel, dat is waar. Maar Hermans noch Adelmund
wagen het principiële uitspraken te doen doen over de
arbeidsomstandigheden van leraren. Onderwijs mag nog
steeds niet te veel kosten.
Eenzelfde grondgedachte van economische rentabiliteit
kenmerkt ons leerplan. De inhoud van het schoolvak
Nederlands betreft voornamelijk de zakelijke taalbeheersing.
Literatuur is er uit losgemaakt en ondergebracht in een
nieuw vak. Dat geeft het literatuuronderwij s nieuwe kansen,
maar verschraalt tegelijkertijd de visie op taal en taalgebruik
in het vak. Taal als instrument voor gedachtenontwikkeling
en creativiteit, taal als vormgeven aan en weerspiegeling van
een multidimensionale werkelijkheid — ach, wat kopen we
daarvoor? In gesprekken met buitenlandse collega's ervaar ik
plaatsvervangende schaamte voor deze visie op taal!
In deze Tsjip wordt aandacht besteed aan een onderwijstraditie die vanwege die utilitaire dominantie voortdurend onder
druk stond en staat. Een traditie die beperkt bleef tot het
literatuuronderwij s, of tot `vakken onder de streep' of vorm
kreeg in de zogenaamde `buitenschoolse activiteiten'. Een
traditie die inderdaad buiten school wordt geroemd vanwege
de bijdrage aan de kwaliteit van het leven — maar die
blijkbaar niet veel aan de kwaliteit van ons onderwijs
toevoegt. Toegegeven, we kennen nu CKV, maar ik zal me
maar niet uitlaten over de budgettaire condities voor dat
nieuwe vak!
Deze Tsjip laat praktijken zien die, binnen en buiten de les,
leerlingen proberen een breder perspectief op onderwijs en
maatschappij, leren en leven mee te geven. Maarten Foeken
beschrijft een lange doorzetters-geschiedenis van toneel op
school. Rudi Wuyts en Mireille Oostindië beschrijven hoe
popteksten een opening bieden naar poëzie. Linda
Vogelesang onderzocht de poëzievoorkeur van kinderen. In
een tweede bijdrage laat ze zien hoe leerlingen uit zowel
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technisch als avo-onderwij s zich op een voordrachts Festival
voorbereiden en presenteren. Anne-Mariken Raukema
beschrijft pop, poëzie en podium in het leesbevorderingsproject Bazar. Merlijn Elst introduceert ons in de Stichting
Kinderen en Poëzie.
En verder. Suzanne van Stratum verheldert dat verhalend
schrijven ook leerzaam is voor een professioneel schrijver
van zakelijke teksten. Een daarop volgende bijdrage van mijn
hand laat zien hoezeer jongens en meisjes een eigen
verhaalinterpretatie ten tonele voeren. Dan is er is de tot
nadenken uitnodigende column van Jacques de Vroomen. Er
zijn de rubrieken Na Schooltijd, Leeswijzer en Agenda, die u
oriënteren op nieuwe boeken, activiteiten en websites.
En ten slotte is er een hoofdredacteur die afscheid neemt.
Mijn laatste Tsjip-nummer is ontstaan met veel hulp van
Sascha van Kuppeveld en Sylvia Thijssen. De laatste
verzorgde als gast de beeldredactie. Hen beiden zij dank.
Met mij verlaten Sascha van Kuppeveld (een nieuwe
werkoriëntatie) en Sacha Odenhoven (na al die Tsjip-jaren
wordt de werkdruk te groot) de redactie. Jammer, maar het
geeft me de kans hen te bedanken voor hun inzet, zoals ook
mijn erkentelijkheid uitgaat naar de hele redactie en de
groep van vaste medewerkers. Dank voor jullie vertrouwen
en daadkracht in de afgelopen tweeëneenhalf jaar.
Wie in het Nederlandse onderwijs werkt, doet dat onder
ridicule arbeidsomstandigheden. Wie zich zoals mijn
mederedacteuren desondanks inzet voor Tsjip (of vergelijkbare `buitenschoolse activiteiten'), die verdient meer lof dan
ik in woorden kan weergegeven. De combinatie werk- Tsjip is
mij te veel. Des te meer bewondering koester ik voor hen die
zullen doorgaan — én voor hen die mee gaan doen. Alfons
Andriessen, Hannie Humme en Sylvia Thijssen versterken
volgend jaar de redactie, met Anne-Mariken Raukema als
nieuwe hoofdredacteur. Ik wens hun, met Tsjip, menig
verfrissende act toe op het onderwijspodium.
Piet-Hein van de Ven

`Woorden rollen uit mijn mond vliegen in de wolken
rond'
Ruim tien jaar Stichting Kinderen en Poëzie

De Stichting Kinderen en Poëzie organiseert elk jaar een
landelijke poëziewedstrijd. Alle kinderen van vier tot en met
twaalfjaar worden dan uitgenodigd om mee te doen. Alle
kinderen betekent alle poëzie. Een gedicht in een andere taal
of in een dialect, een gedicht in braille, grappig of juist triest,
een kort of een lang gedicht. De Stichting Kinderen en Poëzie vindt dat het er niet om gaat hoeveel woorden je
gebruikt, maar om hoeveelje zegt.
Geen wedstrijd zonder winnaars en winnaressen. Tijdens
een grootse, jaarlijkse manifestatie zet de stichting hen allemaal in het zonnetje met een oorkonde en een loodzware tas
met boeken. Maar deze manifestatie zit niet alleen boordevol prijzen. Alle genodigden, en dat zin er nogal wat, worden een hele dag getrakteerd op theater, muziek, cultuur en
natuurpk poëzie. Heel veel poëzie.
Merlijn Eist

Doelstellingen

In 1990
is de Stichting Kinderen en
Poëzie in het leven geroepen om zoveel
mogelijk kinderen kennis te laten
maken met poëzie en te leren spelen
met taal. De Stichting wil bovendien de
contacten bevorderen tussen kinderen
van verschillende culturen en samenwerken met instanties die zich op
enigerlei wijze inzetten voor leesbevordering bij jonge kinderen.
Sinds de oprichting heeft de Stichting
een enorme groei doorgemaakt. De
laatste jaren rekent ze voor de
poëziewedstrijd op een respons van
twintig procent van alle basisscholen in
Nederland, aangevuld met deelname

via bibliotheken, naschoolse opvangcentra, buurthuizen en andere
instellingen. De Stichting wil blijven
investeren in uitbreiding van haar
bereik van met name allochtone
kinderen én begeleiders.
Taal oproepen

Alle kinderen in de leeftijd van vier tot
en met twaalfjaar kunnen meedoen
aan de poëziewedstrijd die de Stichting
Kinderen en Poëzie ten behoeve van
bovengenoemde doelstellingen
organiseert. Zij ontvangen daartoe
onder andere, voornamelijk via de
school, een prikkelende folder met het
thema van dat jaar en het reglement.

Dat thema sluit zoveel mogelijk aan bij
de belevingswereld van kinderen en
laat alle ruimte aan de fantasie van
kinderen om met taal te spelen en
poëzie te leren schrijven. Zo schreef
een meisje uit groep 7 over het thema
`Mensen, dieren, dingen' uit 1997
— waar ook het citaat in de titel van dit
artikel uit afkomstig is — het gedicht
`Blauw met groen geruit':
Hoog in de bergen vaag in de zon.
Ligt een verdroogde, verdroogde cocon.
Hij hangt daar al miljoenen jaren,
tussen de bergen in de zon,
te wachten tot ze uit zou komen,
in haar mooie nachtjapon.
Gebeurt het `s nachts of overdag
gebeurt het huilend of met een lach.
Eindelijk kwam ze uit,
ze was blauw met groen geruit.
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Maar na zes of zeven dagen,
had ze al genoeg geleefd en zat ze dood
aan een takje gekleefd.
Hoog in de bergen vaag in de zon,
ligt een verdroogde, verdroogde
nachtjapon.
Of een meisje uit groep 4 over het
thema 'Woorden dansen in mijn
hoofd' uit 1999:
Ais ik de zon was
toverde ik iedereen blij.
Ik maakte een zomertje
met een vleugje wind erbij .
Ooit heb ik genoeg van de kou
dan tover ik een zomertje
voor jou.
Ook het thema 'Met kroontjespen of
toetsenbord' van de poeziewedstrijd
2000, ofhet thema van de wedstrijd
2000-2001 ' Door een gekleurde bril'
spreekt tot de verbeelding. Het roept
vragen, gedachten, andere woorden,
zinnen en beelden op. Kortom: het
roept taal op.

Cultuur als confrontatie

Tijdens de laatste editie van Kinderen
en Poezie in maart 2000 kreeg Mieke
Westbroek, oprichtster en drijvende
kracht van Kinderen en Poezie , een
lintje. Rechtstreeks uit handen van
Rick van der Ploeg , staatssecretaris
van Cultuur, werd zij onderscheiden,
geridderd in de Orde van OranjeNassau . In tien jaar tijd had ze van
het bescheiden en lokale initiatief een
landelijke manifestatie gemaakt waar
nu ruim 700 scholen en circa
200.000 kinderen bij betrokken zijn .
Reden genoeg om wederom een
aanvraag in te dienen voor de
volgende cultuurplanperiode.
Literatuureducatie, groot pub lieksbe-

4 /
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Poezie in de klas
Meedoen aan de wedstrijd vindt
Stichting Kinderen en Poezie
belangrijker dan winnen. am scholen
en instellingen een handreiking te
bieden bij de voorbereiding op de
wedstrijd, maar belangrijker, bij hun
poeziecnderwijs in het algerneen, is bij
de Stichting het poeziewerkboek Het
huis lijkt we! een schip van Jacques Vos
verkrijgbaar.' In dit werkboek worden
de vele vormen van poezie op een
speelse manier behandeld. Aile
scholen en instellingen die deelnemen
aan de wedstrijd ontvangen een gratis
themasupplement met themaverwerking en een bloemlezing over het
thema van dat jaar.
Het huis lijkt we! een schip begint met
een orientatie op poezie en poezieonderwijs. Daarbij gaat de auteur in op de
waarde van (jeugd)literatuur, poetische
teksten en de geschiedenis van kinderen jeugdpoezie, te beginnen bij
Hieronymus van Alphen. Ook besteedt
het boek aandacht aan poezieonderwijs
en ontluikende geletterdheid, met

reik, concrete ideeen voor een
multiculturele invulling en tastbare
producten in het licht van de nieuwe
technologische ontwikkelingen;
redenen genoeg voor een positieve
bejegening. zou je zeggen. Zeker als
je een lintje hebt gehad uit handen
van Van der Ploeg zelf.
Nog geen maand later, in april ,
adviseerde de Raad van Cultuur tot
ieders verbazing negatief. De
aanvraag van f 773 .000 ,- werd
afgewezen en zelfs de huidige
subsidie vanf 158.000,- moest
worden stopgezet. De wedstrijd heet
- nog geen maand na het lintje - 'een
marginale plaats (in te nemen) te
midden van de andere geplande
activiteiten'. En de ideeen die er leven

daarbij horende didactische aanwijzingen . Vervolgens geeft het steeds
uitgewerkte lesvoorbeelden en gaat het
na een orientatie en enige achtergrondinformatie in op de didactiek in de
hoofdstukken ' Poetische teksten leren
schrijven', ' Soorten gedichteri', 'Rijrn,
ritme, metrum en beeldspraak' , 'Over
de compositie van gedichten', 'Poezie
en beeldende vorming' , 'Over de
inhoud van gedichteri' , 'Over dichters'
en ' De presentatie van poezie'. Zo
wordt bijvoorbeeld in het hoofdstuk
'Over de compositie van gedichten"
een lesvoorbeeld voor groep 4 gegeven
waarin het tijdsverloop in gedichten
centraal staat. De doelstelling van die
les is dat de kinderen leren ervaren dat
een dichter tijdsaanduidingen kan
gebruiken om zijn gedicht te
structureren. De activiteiten bestaan
eruit dat de kinderen gedichten lezen
en naar gedichten luisteren waarin een
tijdsverloop wordt aangegeven. Via een
gegeven werkwijze, waarin de kinderen
een actieve rol hebben, schrijven zij
uiteindelijk zelf een kort tijdgedicht

om aankomende onderwijzers met
Kinderen en Poezie in contact te
brengen, mogen niet uitgevoerd
worden, omdat ze niet ten laste van
het Cultuurbudget mogen worden
gebracht: Pabo 's zijn een immers
onderwijsaangelegenheid.
Stempelacties van scholen en
adhesiebrieven van uiteenlopende
organisaties - inclusiefhet eigen
adviesorgaan van de staatssecretaris aan het ministerie hebben echter niet
kunnen voorkomen dat Kinderen en
Poezie ook in de definitieve
cultuumota, die zo mooi 'Cultuur als
confrontatie' heet, is weggeschreven.
What's in a name?
AMR

Winnaars en winnaressen

korte verhalen en gedichten van
bekende kinderboekenschrijvers, zoals
Sjoerd Kuyper en Hans Hagen.
Naast de poëziebundel stelt de
Stichting na iedere wedstrijd een
tentoonstelling samen met de mooiste
gedichten en tekeningen, die
vervolgens een jaar lang door het land
reist. Op die manier hebben de
afgelopen jaren tientallen scholen,
bibliotheken en buurthuizen kunnen
genieten van prachtige tekeningen
maar vooral van allerlei spannende,
mooie, lieve en soms droevige
gedichten.

Alle inzendingen worden eerst gelezen
door een voorjury. Deze maakt een
selectie van gedichten die vervolgens
beoordeeld wordt door een schrijversjury, die bestaat uit Remco Ekkers,
Wim Hofman, Herman Kakebeeke,
Johanna Kruit, Theo Olthuis, Lidy
Peters en Kees Spiering. Ieder jaar
maken zij zich, soms met veel vuur,
hard voor hun favoriete gedichten. Om
welke reden dan ook. Naast de
schrijversjury kiest een kinderjury
bestaande uit vijftien kinderen uit
groep 7 en 8, haar lievelingsgedichten
uit.
De poëziewedstrijd van de Stichting
Kinderen en Poëzie kent veel
winnaars. Aan ongeveer dertig scholen
of groepen wordt een groepsprijs
toegekend voor de totaalinzending. De
ereprijswinnaars `mooiste poëzie' en
`beste combinatie woord/beeld' in de
categorie scholen ontvangen een
cheque ter waarde van f i000, —. Alle
winnaars krijgen een oorkonde en een
tas vol met boeken. Ongeveer vijf
ereprijswinnaars krijgen naast een
boekenpakket een persoonlijk cadeau.
In het verleden werden maar liefst 150
gedichten van kinderen bekroond, 75
door de schrijverjury en 75 door de
kinderjury. Komend jaar zullen dat er
75 in totaal zijn. Van deze poëzie wordt
een bundel gemaakt, aangevuld met

De kinderen die een prijs gewonnen
hebben, kunnen deze persoonlijk in
ontvangst komen nemen tijdens een
slotmanifestatie in het Land van Ooit
in Drunen. Samen met ouders, broers
of zussen en docenten kunnen zij een
dag lang genieten van muziek, theater
en cultuur. Mede door de feestelijke en
originele setting van het Land van Ooit
worden hiervan jaarlijks radio- en
televisieopnames gemaakt. Het
Jeugdjournaal is altijd aanwezig op de
manifestatie en vlak voor de aanvang
van het programma wordt aandacht
besteed aan de winnaars of aan de
activiteiten van de Stichting Kinderen
en Poëzie in het algemeen. Deze
aandacht van de media is altijd
welkom. Wellicht omdat op die manier
poëzieonderwijs op de basisschool
bevorderd kan worden.
Ieder jaar selecteert de Stichting voor
deze dag met veel zorg theatervoorstellingen. Die voorstellingen vinden
plaats in de daarvoor meest geschikte
locatie in het Land van Ooit. Deze
locaties hebben ieder een geheel eigen
karakter: de een met een grote houten
tribune, de ander met een ronddraaiend podium of een puntdak, weer een
ander ademt de echte theatersfeer met
schemerlampen en donkere vloerbe-

met behulp van een bepaald 'tijdschema' Mede aan de hand van de talloze
lesvoorbeelden die Jacques Vos geeft,
ontvangt de Stichting ieder jaar rond
de 30.000 gedichten uit het hele land,
veelal voorzien van tekeningen of
verwerkt in prachtige werkstukken.
Ieder jaar opnieuw blijkt uit de
inzendingen een groot enthousiasme
waarmee de gedichten tot stand zijn
gekomen van leerlingen, maar ook van
leerkrachten en begeleiders.

Muziek, theater, cultuur, plezier...

dekking. Omdat het aantal toeschouwers per voorstelling beperkt is,
krijgen alle genodigden vooraf de
gelegenheid een keus te maken. Voor
elk wat wils. Altijd wordt getracht een
gevarieerd programma samen te
stellen. De formatie Samba Salad zorgt
al een aantal jaren, en waarschijnlijk
ook weer komend jaar, voor een
multiculturele happening, waarbij
muziek en poëtische sketches een
verrassende combinatie vormen. Het
gaat er bij de voorstelling om de
culturele en muzikale grenzen te
doorbreken. Kinderen worden daarbij
uitgedaagd om in verschillende talen
mee te zingen en te dansen. Ook
vinden elk jaar vertellingen plaats, al
dan niet opgeluisterd of ondersteund
door muziek. Zo hebben bijvoorbeeld
Bram van der Wurf, Jacques Vriens,
Martin Mens, Paul Middellijn en het
duo Hans Hagen en Erik Karsemeijer
al veel kinderen tijdens de manifestatie
met open mond doen luisteren. Deze
laatste twee vertelden bijvoorbeeld het
verhaal van Koning Gilgamesj. Met
klank en muziek van traditionele
instrumenten van Aziatische en
Indiaanse oorsprong, werden de
luisteraars mee de woestijn in gelokt.
Ook poëzietheaters, zoals bijvoorbeeld
Theater Artemis het brengt met viool
en cello, kinderopera's en -orkesten,
zoals het Klezmerorkest Di Gojjim
waarin de Jiddische muziek centraal
staat, en toneelvoorstellingen zijn in de
afgelopen tien jaar voorbij gekomen.
Naast de voorstellingen kunnen
kinderen van alles tegenkomen waarbij
zij gestimuleerd worden met poëzie
bezig te zijn en er plezier aan te
beleven. Bomen die gedichten
voorlezen, wandelende jukeboxen die
op verzoek gedichten voordragen,
poëtische figuren die je de weg wijzen
en computers waarop je online poëzie
kan schrijven.
Aan het einde van de dag vindt de
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prijsuitreiking en een gezamenlijk
programma plaats. Deze afsluiting
wordt altijd gepresenteerd door een
voor de kinderen bekend persoon.
Ieder jaar is anders, maar ieder jaar is
even feestelijk en staan kinderen en
poëzie centraal.
Tien jaar

Omdat de Stichting Kinderen en
Poëzie vorig jaar haar tienjarig bestaan
vierde, organiseerde zij als afsluiting
van de manifestatie een poëzierevue.
Hoogtepunten uit de poëziegeschiedenis van de stichting kwamen daarin
letterlijk voorbij. Gedichten uit een
periode van tien jaar werden door
speciaal hiervoor geselecteerde
kinderen voorgedragen, met behulp
van muziek, rap, licht- en geluidseffecten en beelden uit het VPROtelevisieprogramma Ik Dicht.

6
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Ook was de website van de Stichting —
www.skep.nl — te zien, alsmede een
voorproefje van een educatieve cd-rom
Wat dicht jij ervan, waar momenteel
aan gewerkt wordt. Deze cd-rom wordt
op basis van het programma Ik Dicht
en het poëziehandboek Het huis lijkt
wel een schip gerealiseerd en vormt een
aanvulling op het handboek.
Voor de poëziewedstrijd 2000-2001
`Door een gekleurde bril' geldt dat het
accent nog meer dan in de achterliggende periode, op leesbevordering zal
liggen. Kinderboekenschrijvers zullen
nu ook tijdens de manifestatie een
belangrijke rol gaan spelen, waardoor
kinderen ze `in het echt' kunnen
ontmoeten. Een en ander wordt weer
aangevuld met muziek, theater en
poëzie. Heel veel poëzie.

Noten
I

2

Jacques Vos, Het huis lijkt wel een schip.
Baarn: Uitgeverij Intro, 1996.

Vos I996, p. 72.

Meer informatie

Stichting Kinderen en Poëzie
Postbus
5150

252

AG Drunen

Tel. (0416) 37 30 19

`Violen, mevrouw, net als bij Candlemil*ght.11
Een inleiding in poëzie voor de onderbouw havo-vwo

In de onderbouw van het voortgezet onderwis is het niet zo
gebruikelijk om poëzie uitgebreid te behandelen. In de havovwo-klassen 2 en 3 die ik in het schooljaar 1999-2000 les heb
gegeven, wilde ik dit toch doen. Ik vind literatuur, en met
name gedichten, een onderdeel van het schoolvak Nederlands waar veel te weinig mee gedaan wordt. Vaak worden
schrik fvaardigheid en taalbeheersing belangrijker geacht en
vanwege tijdgebrek wordt dan poëzie maar overgeslagen. In
een poëzieproject kunnen echter naast de gedichten ook heel
goed schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid aan
de orde komen.
Mireille Oostindië

De methodes die voor de basisvorming
zijn gemaakt, gebruiken vaak
gedichten als illustratiemateriaal, maar
er wordt niet of nauwelijks ingegaan
op het fenomeen poëzie. Dat is op zich
ook niet zo verwonderlijk. Het is niet

incubatietijd zou je
kunnen zeggen. Voor
veel collega's zijn deze
drempels al hoog
genoeg om te besluiten
dat voegwoorden toch

gemakkelijk om leerlingen geïnteres-

belangrijker zijn. Ik

seerd te krijgen in `maffe gedichten'.
Want als je in klas 2 of 3 zit, vind je
gedichten natuurlijk gewoon stom. En
als je ze wel leuk vindt, kom je daar
niet gemakkelijk voor uit. Hier schuilt
de eerste moeilijkheid: hoe krijg je
kinderen zover dat ze zonder al te veel
tegenzin met gedichten aan de slag
gaan? Een ander knelpunt is de tijd.
Het is namelijk wel de bedoeling dat
de leerlingen aan het eind van de
basisvorming ook aan alle bijbehorende eisen voldoen. Het boek moet uit en
er is niet veel tijd voor andere dingen.
Een project moet dus in niet al te veel
lessen gepland kunnen worden.
Tegelijkertijd is poëzie een verschijnsel
dat lucht nodig heeft, een bepaalde

wilde echter een poging wagen om een
leuk project op te zetten. Hierbij had ik
de volgende uitgangspunten. In de
eerste plaats wilde ik kinderen
interesseren voor poëzie. Daarbij
moesten ze ook actief bezig zijn met
gedichten. Als leerlingen immers niets
anders hoeven te doen dan zich te
interesseren, blijft ieder willekeurig
onderwerp slechts bij weinig leerlingen
echt hangen. Ik wilde dus ook dat er
gepraat en geschreven ging worden
over poëzie. En omdat ik zelf gek ben
op creatieve opdrachten, moest er ook
een scheppend onderdeeltje in zitten.
Lesopzet

Omdat deze uitgangspunten nogal

bleven zweven en ik nog geen indruk
had van wat ik nu precies wilde doen
— het was mijn eerste jaar in het
onderwijs, dus putten uit eerdere
ervaringen zat er voor mij niet in — ben
ik een lesopzet gaan maken. Deze zal
ik hieronder uiteenzetten. Daarbij zal
ik niet nalaten ook voorbeelden en
enige ervaringen uit de klassenpraktijk
weer te geven.
Omdat ik de periode die ik hierboven
incubatietijd noem in ere wilde
houden, heb ik de lessen verspreid over
enkele weken. Het project viel daardoor
in twee delen uiteen, waarvan het eerste
deel drie lessen omvatte en het tweede
deel nog eens twee. Tussen de
lessenseries zaten ongeveer drie weken.
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Van pop naar poëzie

Als je een klas meldt dat de komende
paar lessen aan poëzie gewijd gaan
worden, is de reactie voorspelbaar.
`Gatver, moet dat?' en `Wat saai!'
waren dingen die mijn leerlingen ook
als eerste zouden roepen. Dus heb ik
in eerste instantie niets verteld of
ingeleid. De klassen kregen simpelweg
de opdracht een Nederlandstalig lied
uit te zoeken dat ze erg mooi vonden.
Ze mochten bandjes met de liedjes
meenemen. De les waarin deze
opdracht besproken werd, was een heel
gezellige. De bandrecorder speelde een
aantal swingende nummers en de
leerlingen zongen vrolijk mee. Niet
iedereen bleek echter goed uit te
kunnen leggen waarom ze een liedje
zo mooi vonden dat ze het hadden
uitgekozen voor school. Meestal ging
het om de muziek. `De bas klinkt zo
lekker!' of `Die band is zo goed,'
hoorde ik veel. Toen ik vroeg naar waar
de liedjes dan eigenlijk om gingen,
had niemand een antwoord klaar.
Daarom luisterden we nog een keer
naar een aantal liedjes. De leerlingen
hadden allemaal een vragenformulier
gekregen om bij deze tweede
luisteroefening kort aan te kunnen
geven waar de teksten over gingen.
Hier stonden vragen op als:
i Wat is het onderwerp van de tekst?
2 Zit er nog een verrassende wending
in de tekst? Zo ja, waar dan?
3 Geef de vorm van het lied aan:
hoeveel coupletten, is er een
rijmschema en hoe ziet dat er dan
uit?
De leerlingen moesten zich dus met
simpele vragen, aangepast aan hun
niveau, bewust worden van de vorm en
inhoud van liedteksten.
De analyse was snel gemaakt:
`Eigenlijk gaan al die liedjes over de
liefde. En het is steeds iemand die zijn
geliefde niet kan krijgen en daarom
dus een liedjes zingt.' Hoewel

8
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sommige nummers er toch best
uitspringen, zoals `Harder dan ik
hebben kan' van de Zeeuwse band
Blof. Deze tekst, geschreven door Peter
Slager, bleek toch wat ingewikkelder:
Je buien maken vlekken
Op mijn hagelwit humeur
Ik heb m'n handen op je heupen
Maar m'n hoofd is bij de deur
Ze zeggen dat het went
Ik heb het geprobeerd
Maar hoe ik het ook wend of keer
M'n huis beschermt niet meer
Het regent harder dan ik hebben kan
Harder dan ik drinken kan
Het regent harder dan de grond
aankan
Harder dan ik hebben kan
Maar ook dit nummer gaat over een
ongelukkige liefde. En dat vonden de
klassen knap saai worden.
Gevoel

De tweede les ging over een moeilijk
aspect van (lied)teksten, namelijk het
gevoel dat je er bij krijgt. Nu praten
leerlingen niet zo gemakkelijk over
gevoel, omdat ze zich moeilijk uit
kunnen drukken of het gewoon niet
durven in een vol klaslokaal. Ik
probeerde gevoelens naar boven te
krijgen aan de hand van wat concrete
opdrachten. We lazen bijvoorbeeld
`Kronenburg park' van de Nijmegenaar
Frank Boeijen:
Ik weet niet wat jou zover heeft
gebracht
Als ik jou zie `s avonds bij het park
De autolichten beschijnen je lichaam
Zonder ogen. Zonder herinnering.
Ik neem aan dat je nooit liefde hebt
gehad
Ook niet toen dat zo belangrijk voor je
was

De woorden die bij jou horen
Zijn goedkoper dan ik dacht
In een seconde ging het regenen
vannacht
Ga die wereld uit. i seconde
En rij snel door die wereld uit
Ga die wereld uit. i seconde
En kijk goed rond in ons Paradijs en
Vraag niet naar de weg
Want iedereen is de weg kwijt
Daarna moesten leerlingen aangeven
welk gevoel ze kregen door een
weersomstandigheid te noemen,
waarbij ze hun keuze uiteraard wel
moesten beargumenteren. Iemand zei:
`Ik denk aan een flinke regenbui,
omdat het over iets vervelends gaat,
omdat iemand zich heel rot voelt.'
Toen we het liedje beluisterden, bleek
het regengevoel wel te kloppen. De
meeste leerlingen vonden het een triest
verhaal.
De tekst `De Pruimeboom' van
Hieronymus van Alphen — `Jantje zag
eens pruimen hangen, / o als eieren zo
groot!' — lokte heel andere reacties uit.
Leerlingen moesten hun gevoel deze
keer met een kleur proberen te
benoemen. De tekst werd grijs
genoemd, omdat hij zo saai ïs. En zo
vreselijk braaf, dus roze. Deze twee
kenmerken gingen echter totaal niet op
voor de vertolking door de rapper Def
P., en dat was toch wel verrassend.
De laatste tekst die we deze les
bekeken was `Voor een dag van
morgen' van Hans Andreus. Stiekem
geen songtekst, maar een heus gedicht:
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,

dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te
kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een
vrouw,
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.
Nu is Hans Andreus een dichter wiens
werk aanslaat bij jonge mensen. Vooral
meisjes vinden zijn gedichten mooi,
omdat ze zo romantisch zijn. Op de
vraag welke muziekinstrumenten het
best bij de tekst zouden passen, kreeg
ik vaak als antwoord: `Violen,
mevrouw, net als bij Candle- light!' De
hard-rock versie van de band De Dijk
viel dan ook niet in goede aarde.
In de derde les kwamen we terug op de
muziek bij de teksten. In een
klassengesprek kwamen de leerlingen
al snel tot de conclusie dat de muziek
die je hoort erg bepalend is voor hoe je
een lied interpreteert. Dat je dus niet
altijd je eigen mening daarbij als norm
neemt, was ook duidelijk geworden. De
teksten kunnen heel andere emoties en
gevoelens oproepen, die totaal niet met
de muziek overeen hoeven te komen.
Dit was precies de reactie waar ik op
had gehoopt. De waarde van tekstmateriaal werd zo prachtig geïllustreerd.
Gedichten, want daar waren we
langzaam aan toe gekomen, waren na
twee lessen niet meer zo ontoegankelijk en saai.
De rest van de les besteedden we aan
het lezen en interpreteren van een
aantal gedichten. Ik vertelde de
leerlingen dat elke interpretatie goed
kon zijn, als je maar goed las en goede

argumenten aan kon dragen. Het was
even wennen dat een gedicht
verschillende goede interpretaties kon
hebben, maar het gaf de leerlingen
steun te weten dat ze het eigenlijk niet
fout konden doen.
Taalvaardigheid
In al deze lessen is mondelinge
taalvaardigheid als vakonderdeel aardig
aan de orde gekomen. Tijdens de
gesprekken met de klas probeerde ik
de leerlingen al enkele kenmerken van
een gesprek aan te leren, namelijk
luisteren naar elkaar en gericht
antwoord geven. Dat zijn in mijn
ervaring de onderdelen die de
leerlingen nauwelijks beheersen, maar
die toch essentieel zijn in een
goedlopend gesprek.
Gedichten zijn gewoon
Na de beschreven lessen zijn we een
paar weken niet meer klassikaal bezig
geweest met poëzie. Ik wilde de
leerlingen wat tijd gunnen om het tot
dan toe geleerde te laten bezinken. Af
en toe kwam een leerling naar me toe
met een gedicht dat hij of zij had
gevonden. Dat las ik dan wel klassikaal
voor. Na een week of drie heb ik de
draad weer opgepakt. In twee lessen
zijn we weer bezig geweest met poëzie.
Nu stond het maken ervan centraal.
Hoewel gedichten inmiddels gewoon
waren geworden, was het natuurlijk
nogal een verschil tussen het lezen en
het zelf maken. Wat gemopper in de
klas was dan ook het resultaat. Eerst
nam ik de tijd om uit te leggen dat er
een heleboel misvattingen over gedichten bestaan. Gedichten hoeven
bijvoorbeeld niet te rijmen. Soms
zorgen rijmklanken er zelfs voor dat
het een vreselijk gedicht wordt, waarbij
ik als voorbeeld het geijkte sinterklaasgedicht noemde `Sint zat eens te
denken, / wat hij M arietj e zou
schenken'. Wat belangrijk is, leerde ik

de klassen, is dat je probeert je gevoel
in taal onder te brengen. Ik gaf de
leerlingen een kort drie-stappenplan,
waar ze zich aan moesten houden. Dit
bestond uit het bedenken, uitvoeren en
afwerken van de opdracht. Om er zeker
van te zijn dat dit plan ook werkelijk
uitgevoerd zou worden, gaf ik de
opdracht dat alle kladvellen ook
ingeleverd moesten worden, samen
met het gedicht dat het eindproduct
was.
Gedichten maken
Stap één was het bedenken van een
onderwerp. Daarbij hoorde ook het
maken van een associatieschema. De
bedoeling daarvan was dat leerlingen
eerst hun fantasie de vrije loop zouden
laten. Voordeel is dat leerlingen zich
over hun onderwerp niet onzeker
voelen, ze krijgen immers een heleboel
facetten van dat onderwerp op hun
kladpapier. Een bijkomend voordeel is
dat sommige leerlingen die echt geen
onderwerp kunnen bedenken, als
uiterste redmiddel een opdracht
kunnen krijgen van mij, en vervolgens
toch hun eigen interpretatie maken
door te associëren. Uiteraard gaf ik een
voorbeeld op het bord.
Stap twee was het stoeien met woorden
en zinnen om een gedicht te maken.
De meeste leerlingen hadden na het
maken van hun associatieschema heel
duidelijk in hun hoofd wat ze wilden
schrijven. Voor hen was het dus
inderdaad puur stoeien. Sommige
leerlingen hadden nog een extra zetje
nodig. De leerlingen kregen de rest van
de les, een minuut of twintig, de tijd
om hun gedicht af te maken.
De laatste paar minuten sprak ik hen
nog even aan op stap drie, de
afwerking van het eindproduct. De
kladvellen mochten natuurlijk slordig
volgekriebelde papieren zijn, maar het
gedicht zelf wilde ik getypt en in
tweevoud hebben. Het lijkt wat
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overdreven om deze derde stap zo
uitgebreid te behandelen, maar ik heb
gemerkt dat dat leerlingen bewuster
maakt van hun eigen werk. Ze raffelen
niet zomaar iets af en krijgen een
verantwoordelijkheidsgevoel dat voor
hen niet vanzelfsprekend is. Overigens
kan ik eisen dat werkstukken getypt
worden ingeleverd, omdat onze school
als ICT-voorhoedeschool over
voldoende computers beschikt. Dit zal
helaas niet op elke school het geval
zijn.
Gedichtenmarkt

De laatste les die we aan poëzie
besteedden was een heel speciale. Door
het klaslokaal had ik waslijntjes
gespannen en bij binnenkomst kregen
alle leerlingen een wasknijper.
Daarmee moesten ze hun eigen
gedicht aan de waslijn hangen. Het
was altijd een kritiek moment: wilden
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leerlingen dit wel? Het principe van dat
ene schaap dat over de dam is bewees
meestal zijn juistheid, maar het is ook
geen overbodige luxe zelf enkele
gedichten mee te nemen. Beginnen
met het ophangen van een eigen
gedicht trekt ook altijd weer leerlingen
mee. De bedoeling van deze gedichtenmarkt was dat leerlingen gedichten
zouden lezen en weer eens met elkaar
zouden praten over taal en gevoel. Ik
probeerde deze discussies zo spontaan
mogelijk te laten verlopen. Ik zette
meestal de volgende drie vragen als
uitgangspunt en leidraad op het bord:
i Waar gaat dit gedicht over?
2 Welk gevoel krijg ik bij het lezen van
dit gedicht?
3 Vind ik het een mooi gedicht?
Leerlingen wisten inmiddels uit de
ervaring van de eerste gedichtenlessen
dat ze bij mij nooit in één zin mochten
antwoorden, omdat ik toch altijd zou
vragen 'waarom'.
Deze aanpak blijft
overigens niet
beperkt tot de
gedichtenlessen,
maar is eigenlijk in
alle lessen
aanwezig. Niet
alleen leren
leerlingen hierdoor
na te denken voor
ze iets zeggen, wat
ze helpt bij het
vormen van hun
mening; ook voor de
mondelinge taalvaardigheid is het
wederom een goede
oefening.
Om hun antwoorden bij de
genoemde vragen te
beargumenteren
hadden de
leerlingen in de
voorgaande periode

voldoende instrumenten gekregen,. Het
leuke van praten over eigen gedichten
was dat de discussie automatisch los
kwam. `Zie je dat in mijn gedicht?
Goh, zo heb ik dat helemaal niet
bedoeld!' was bijvoorbeeld een
veelgehoorde reactie. Doordat ook de
setting van rijen tafeltjes losgelaten
werd en de leerlingen door het lokaal
zwierven onder de waslijntjes met
gedichten door, werd de sfeer losser en
gemoedelijker. Leerlingen spraken dus
gemakkelijk met elkaar over poëzie en
de gevoelens die daarbij horen.
Eindopdracht

Aan het einde van de les rondde ik de
gesprekken af door klassikaal wat
meningen te vragen. Daarna vertelde
ik de leerlingen wat de eindopdracht
was. Ze moesten een eigen bloemlezing van acht favoriete gedichten
samenstellen. Daarbij mocht ook een
zelfgeschreven gedicht zijn en een
gedicht geschreven door een klasgenoot. Bij elk gedicht moesten ze op
papier de bovengenoemde vragen
beantwoorden. Bovendien voegde ik er
een vierde vraag aan toe:
4 Waarom heb ik dit gedicht gekozen
voor mijn bloemlezing?
Bij deze opdracht koppelde ik even
terug naar enkele lessen over het
schrijven van opstellen, die ze eerder
gehad hadden. Ik verwachtte goed
geschreven verslagjes, die aan enkele
schrijfregels voldeden, zoals de
leerlingen dat uit de methode Over en
weer hadden geleerd. Het betrof met
name regels over alinea-indeling,
hoofdlettergebruik en afwisseling in
lange en korte zinnen. Kortom:
schriftelijke taalvaardigheid kwam om
de hoek kijken.
Ik gaf de leerlingen tenslotte wat
bronnenmateriaal in de vorm van
gekopieerde gedichten en titels van
bundels als Domweg gelukkig, in de
Dapperstraat, wees ze op de bibliotheek

waar de bronnen te vinden waren en
wenste ze veel succes.
Kunstwerkjes

Zoals ik al zei vind ik poëzie een
belangrijk onderdeel van het schoolvak
Nederlands. Het hierboven beschreven
project had als belangrijkste doel
poëzie dichter bij de leerlingen te
brengen. Uit ervaring weet ik
inmiddels dat hun interesse inderdaad
gewekt is. Veel leerlingen waren
enthousiast en de eindwerkstukken
waren prachtige kunstwerkjes. Ik hoop
met het beschrijven van de lessen dan
ook voor anderen een aanzet te hebben
gegeven voor een lessenserie over dit
moeilijke vakonderdeel.
De klassen die ik les heb gegeven
waren zoals gezegd tweede en derde
klassen. Aan het eind van het
schooljaar nam ik nog een brugklas
over van een collega die met zwangerschapsverlof ging. In deze klas kreeg ik
de vraag: `Mevrouw, als we u volgend
jaar krijgen, gaan we dan ook met die
liedjes en gedichten aan de gang?' Dit
was voor mij een groot compliment:
onder de leerlingen van de onderbouw
leefde mijn project dus! Gelukkig had
mijn collega in deze klas al een
poëzieopdracht gegeven. Ook van haar
moesten leerlingen een poëziebundel
samenstellen, met daarin opgenomen
een eigen gedicht. En dat er talentjes
op scholen voor voortgezet onderwijs
rondlopen, bewijst Tjebbe, die het
volgende kunstwerkje maakte:

Fabian

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur

aan de overkant
wonen
twee mensen
waar er eerst
drie woonden
als ik er twee zie
denk ik drie
die ene
bleef achter
in de vorige eeuw
de pijn die dat deed
voel ik zelfs
hier
aan de overkant

C.J. Aarts en M.C. van Ellen (red.), Domweg
gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste
gedichten uit de Nederlandse literatuur.

Voor de leerlingen die dit niet zomaar
uit hun mouw kunnen schudden, zijn
de beschreven lessen wellicht een
welkome aanzet.

Amsterdam, Bert Bakker, 1996.
Hieronymus van Alphen, `De Pruimeboom'. In: Gerrit Komrij, De Nederlandse
poëzie van de zeventiende en de achttiende
eeuw in duizend en enige gedichten.

Amsterdam: Bert Bakker, 1987, p. 1138-1139Hans Andreus, `Voor een dag van morgen'.
In: Vertel hoeveel ik van je hou. Vijfendertig
liefdesgedichten. Amsterdam: Bert Bakker,
1998, p. 27.
E.S.F. Feteris en N. Lewis, Over en weer.
Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1993.
Willem Wilmink, Hoe schrij f ik een gedicht.
Een schriftelijke cursus dichten en gedichten
lezen. Amsterdam: Ooievaar, 1998.

Discografie
Blof, `Harder dan ik hebben kan'. Op: Blof,
Boven. 1999.
Frank Boeijen, 'Kronenburg Park'. Op:
Frank Boeijen, Foto van een mooie dag. 1985.
Def P., `De Pruimeboom'. Op: Van rijm tot
rap. Versjes, liedjes, gedichten. 1998
[verschenen ter gelegenheid van de
Kinderboekenweek].
De Dijk, `Voor een dag van morgen'. Op: De
Dijk, De stand van de maan. 1997.
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Van 'Ik ben lekker stout' tot '[e hebt iemand nodig'
Een receptie-esthetisch onderzoek naar poezievoorkeuren van kinderen

'lk wil niet meer, ik wil niet meer! Ik wilgeen handjes geven!

Ik wil niet zeggen elke keer: jawel mevrouw, jawel meneer...
nee, nooit meer in m'n leven! Ik hou m'n handeri op m'n
rug en ik zeg lekker nib terug!"
Kinderen hebben vaak een andere mening over wat leuk en
goed is dan volwassenen. Dat geldt niet aueen voor handjes
geven, met zout knoeien en met twee woorden spreken. Ook
hun literaire waardeoordelen lopen sterk uiteen. Omdat ik
geinteresseerd was in literaire maatstaven van kinderen,
deed ik onderzoek naar hun mening overj eugdpoezie. En ze
zeulen lekker wel wat terug!
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Het begin
Voor de eindscriptie van mijn studie
Nederlands leek het me in teressant om
ond erzoek te doen naar literaire
maatstaven die kinderen hant eren. Bij
toeval kwam ik in contact met Plint.
Dit is een Eindhovense stichting die
poezie en beeldende kunst combineert
door poezieposter s en -kaarten te
maken die vooral op scholen verspreid
worden. Hun doel is om kind eren op
dez e, laagdrempelige manier in
aanrakin g te laten kom en met poezie
en beeldende kunst.
Op het mom ent dat ik daar over een
mog elijk scriptieonde rwerp sprak, was
de voorbereiding van de wedstrijd
'Lievelingsgedicht '98' in volle gang .
Ieder kin d in Nederland tussen de
zeven en veertie n jaar oud moc ht zijn
of haa r lievelingsgedicht opstu ren naa r
Plint. Voor deze wedstrij d benaderde
Plint aile basisscholen van Nederland
en aile mi ddelbare scholen die een
abonnem ent hadden op hun
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I
zou bekend gem aakt
worden op de
Lievelingsgedichtenmi ddag , die in Muziekcen tru m
leerd : mi jn onderz oek zou een recepVredenburg georganiseer d werd.
tie-esth etisch onderzoek word en naar
De gegevens die Plint op deze manier
de poezievoorkeu r van expliciete lezers
verzame lde, vormden voor m ij interesvan zeven tot en met veertien jaar.
sant m ateriaal voor een onderzoek naar
litera ire maatstaven van kind eren . Er
Expliciete lezers
was in Nederland al aard ig wat onderLiterair onderzoek kan vanu it
zoek verricht naar de eisen die kindeverschillende invalshoeken gedaan
ren aan boeken stellen , maar over de
worden. [e kunt je op het litera ire werk
relatie tussen kind eren en poezie was
zelf richten door een gedicht of een
nog weinig beken d. Voor mi j vormde
roman tekstu eel te analyseren. Ook
dit een m ooie aanlei ding om me in
kun je onderzoe ken hoe een literair
mi jn scriptie te buigen over de vraag
werk in contact staat met de schrij ver
welke gedichten kinderen het liefste
of hoe de werkelijkheid in het liter aire
lezen en waarom ze juist van deze
werk zich verhoudt met de werkelij kgedichten h ouden . And ers geform u heid daarbuiten .
~_IIUI.

Tenslotte kun je kiezen voor een
receptieve benadering. Receptief
onderzoek richt zich op de band tussen
de tekst en de lezer van de tekst. Deze
vorm van onderzoek is in drie groepen
te verdelen. Ten eerste is er een
tweedeling tussen de receptie-esthetica
en receptiegeschiedenis. Receptiegeschiedkundigen onderzoeken hoe een
bepaald literair werk door de tijd heen
beoordeeld is door lezers. Daar
tegenover staat de receptie-esthetica.
Deze vorm van onderzoek richt zich op
hedendaagse literaire werken. Ook
hierin is een tweedeling te maken. Aan
de ene kant zijn er onderzoekers die
willen weten voor welk soort lezers een
schrijver een boek schrijft. Toon
Tellegens dierverhalen ontstonden
bijvoorbeeld aan het bed van zijn eigen
kinderen. En Lewis Caroll schreef zijn
Alice in Wonderland voor een werkelijk
bestaande Alice. Andere schrijvers
schreven hun verhalen niet voor
bestaande lezers. Toch zullen ze
tijdens het schrijven min of meer een
beeld gehad hebben van hun
lezerspubliek. Schrijvers gaan ervan uit
dat lezers op de hoogte zijn van
bepaalde gebeurtenissen, van woorden
en van zinsconstructies. Het beeld dat
ze hebben van hun ideale lezer, wordt
ook wel de impliciete lezer genoemd.
Aan de andere kant is er de expliciete
lezer: de lezer die het boek daadwerkelijk leest. Mensen die onderzoek naar
expliciete lezers doen, willen een
antwoord vinden op vragen zoals: Wat
voor lezers lezen een bepaald boek?
Wat verwachten ze van dat boek en
wordt die verwachting ook bevredigd?

over het algemeen meer dan
volwassenen. Maar de belangrijkste
reden is wel dat deze doelgroep extra
interessant is, omdat de relatie tussen
het literaire werk en jonge lezers
ingewikkelder is dan bij literatuur voor
volwassenen.
De Vlaamse onderzoekster Rita
Ghesquière verwoordt het in haar boek
Het verschijnsel jeugdliteratuur als volgt:
2

`In zekere zin verschilt de kinderliteratuur als fenomeen nauwelijks van de
kindermode. De boeken worden net als
jurken en pakjes door de volwassenen
ontworpen op de maat van het kind,
alleen kun je jurken iets beter
aanpassen dan boeken. De volwassenen beheersen volledig het productieen consumptieproces. Zij schrijven
niet alleen boeken maar interpreteren
en beoordelen ze meestal bij hun
verschijnen. Ze promoveren boeken
met griffels en prijzen of via keuzelij sten en beïnvloeden zo weer andere
volwassenen die de boeken kopen.'
Als het goed is, hebben al deze
volwassenen zich goed in het kind
ingeleefd, zodat het boek inderdaad
goed aansluit bij de wensen van het
kind. Maar door deze ingewikkelde
communicatiestromen, bestaat de kans
dat er ergens iets mis gaat. Omdat het
hele proces van schrijftafel tot
boekwinkel in handen is van
volwassenen, is het uitermate
interessant om te onderzoeken of het
product dat uit dat proces komt, goed
aansluit bij de behoefte van een kind.
Ontwikkelingstheorieën

Jonge lezers

Vrij vaak richt receptie-esthetisch
onderzoek naar expliciete lezers zich
op jonge lezers. Hier zijn verschillende
redenen voor. Ten eerste is het een
doelgroep die vrij gemakkelijk af te
bakenen is. Daarnaast lezen kinderen

Receptie-onderzoek bevindt zich op
een snijvlak van verschillende
wetenschappen. Het is zowel een
onderdeel van de kunstwetenschappen
als van de (ontwikkelings)psychologie
en sociologie. De mening van een kind
over een boek of een gedicht wordt

zowel bepaald door de (psychologische)
leeftijd van het kind als door de sociale
positie die het kind inneemt. Het is
dan ook niet vreemd dat veel
receptietheorieën uit de psychologische
en sociologische hoek komen. De
theorieën van de ontwikkelingspsycholoog Piaget zijn bijvoorbeeld van groot
belang geweest voor latere receptieonderzoekers. 3 Piaget verdeelde de
ontwikkeling van kinderen in vier
fasen.
— De eerste fase noemde hij de
sensomotorische fase. Deze
kenmerkt zich door een volledige
concentratie op het eigen lichaam.
— De tweede fase heet de preoperatieve fase, die tussen het
tweede en zevende jaar plaats vindt.
Het kind wordt in deze fase geconfronteerd met de wereld buiten
zichzelf. Er ontstaat een beperkt
logisch inzicht.
— Tussen het zevende en tiende levensjaar komt het kind in de operatieve
fase. Het leert dat ook andere individuen denken en handelen zoals
hijzelf. Hierdoor krijgt het socialisatieproces vorm.
— De vierde en laatste fase die Piaget
onderscheidde is de adolescente fase.
De jongere leert dat hij zich los kan
maken van de realiteit en zich
transformaties van de werkelijkheid
kan voorstellen.
Piaget hield zich nogal strak aan de
leeftijdsindeling. Hierop is hij door
latere onderzoekers bekritiseerd. De
ontwikkeling van een kind wordt
immers ook door sociale en fysieke
factoren beïnvloed.
De grote lijn die door Piagets
ontwikkelingsfasen loopt is die van
concentratie op het eigen individu naar
de concentratie op de buitenwereld.
Deze lijn zien we ook terug bij een van
de navolgers van Piaget: Parsons 4 .
Parsons paste Piagets ontwikkelings-
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theorie toe op de manier waarop
kinderen naar (beeldende) kunst
kijken. Parsons hechtte echter minder
belang aan leeftijden en maakte een
onderverdeling in vijf fasen:
— De associatieve fase komt bij zeer
kleine kinderen voor. Kinderen
kunnen nog geen onderscheid
maken tussen fictie en werkelijkheid
en verwarren hierdoor ook morele en
esthetische oordelen. Een plaatje van
een heks is altijd lelijk. Een plaatje
van een elfje is altijd mooi. Ze leggen
dus `verkeerde' associaties.
— Na de associatieve fase volgt de
mimetische fase. In deze fase
bekritiseren ze het verband met de
werkelijkheid. Een voorstelling
wordt bijvoorbeeld slecht gevonden
omdat de acteurs pruiken droegen.
— De derde fase wordt de expressieve
fase genoemd. De emoties die het
kunstwerk oproept, staan voorop. In
deze fase zijn kinderen vaak erg dol
op het lezen en tekenen van strips,
omdat (gezichts)expressie daarin een
grote rol speelt.
— In de formalistische fase wordt de
kunstbeschouwing al aardig abstract.
In deze fase staat de vorm van het
kunstwerk centraal. Een schilderij
van Van Gogh kan in deze fase
iemands voorkeur of afkeer wekken
door zijn pointillistische manier van
schilderen.
— De laatste fase is de interpretatieve
fase. Hierin komen alle vorige fasen
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Opzet van mijn onderzoek

Poëzie is, of liever, wordt geacht erg
ontoegankelijk te zijn. Door volwassenen wordt er over het algemeen niet
veel poëzie gelezen. Maar geldt dit ook
voor kinderen? Vaak is poëzie voor
kinderen namelijk juist wel toegankelijk, hoewel vanaf halverwege de jaren
tachtig er ook voor hen minder
toegankelijke poëzie wordt geschreven.
De vraag blijft of kinderen net zo
weinig gedichten lezen als volwassenen
en áls ze poëzie lezen, wat voor poëzie
dat dan is. En wat voor argumenten
gebruiken ze om aan te geven dat ze
een gedicht waarderen? Over deze en
andere vragen heb ik me gebogen in
mijn onderzoek. De hoofdvragen van
mijn onderzoek waren de volgende:
i Hoe is het leesgedrag van en de
leesinteresse in poëzie van kinderen?

2 Van welke poëzie houden kinderen?
3 Waarom houden kinderen van deze
poëzie?
Om mijn vragen te beantwoorden had
ik drie soorten materiaal. Ten eerste
maakte ik gebruik van 1129 wedstrijdformulieren die bij stichting Plint
waren binnengekomen. Hierop
stonden naast de persoonlijke
gegevens van de kinderen — naam,
leeftijd en geslacht — de titel van het
lievelingsgedicht, de schrijver ervan en
de bron waar ze het gedicht gevonden
hadden. Met behulp van dit materiaal
kon ik hoofdvraag 2 voor een gedeelte
beantwoorden. Omdat ik ook wilde
weten hoe de inhoud en de vorm van
de populairste gedichten was, knoopte
ik aan dit receptieve onderzoek ook een
tekstueel onderzoekje vast. De veertien
populairste gedichten analyseerde ik.
Ik keek daarbij naar ritme, herhaling,
rijm, maar ook naar het onderwerp van
de gedichten. Verder inventariseerde ik
welke dichters populair waren en uit
welke bronnen de kinderen hun
lievelingsgedicht gehaald hadden.

Om de andere twee hoofdvragen te
kunnen beantwoorden, maakte ik een
vragenlijst, die ik verspreidde op de
Lievelingsgedichtenmiddag in
Muziekcentrum Vredenburg in
Utrecht. Daar kwamen een paar
honderd van de inzenders bijt elkaar
om de bekendmaking van het
Lievelingsgedicht 'g8 mee te maken.
Daarnaast stuurde ik een aantal

Groep A (7 en 8 jr.)

129 inzendingen

12 vragenlijsten

6 meisjes

6 jongens

Groep B (9 en io jr.)

373 inzendingen

35 vragenlijsten

20 meisjes

15 jongens

Groep C (11 en 12 jr.)

433 inzendingen

43 vragenlijsten

30 meisjes

13 jongens

Groep D (13 en 14 jr.)

194 inzendingen

ao vragenlijsten

io meisjes

To

1129 inzendingen

noo vragenlij sten

66 meisjes

Totaal

14

samen. De toeschouwer leert te
begrijpen waarom de kunstenaar de
keuzen maakte die hij maakte. De
bedoeling van de kunstenaar staat
daarmee voorop. Als een leerling
opmerkt dat een boek niet in een
ander perspectief geschreven had
kunnen worden, omdat het verhaal
anders niet te vertellen was geweest,
dan is die persoon in de interpretatieve fase beland.
Bij het bespreken van de resultaten van
mijn onderzoek zal ik een verband
maken tussen de theorie van Parsons
en mijn eigen bevindingen.
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jongens

44 jongens

vragenlijsten op naar scholen die weI
meededen aan de wedstrijd, maar niet
aanwezig waren in Utrecht. In totaal
gebruikte ik 1I0 vragenlijsten, tien
procent van het totaal aantal inzendingen .
De inzendingen en vragenlijsten
verdeelde ik in vier leeftijdsgroepen,
die ik vervolgens weer opsplitste op
geslacht. Bij de inzendingen was niet
elke leeftijdsgroep even goed vertegenwoordigd . Van de jongste leeftijdsgroep waren heel weinig deelnemers
en ook van de oudste leeftijdsgroep
waren er minder dan gemiddeld. In
het overzicht op de vorige pagina is
aangegeven hoe de inzendingen over
de groepen waren verdeeld .
Er waren minder jongens dan meisjes
die de vragenlijst invulden. Uit de
wedstrijdformulieren bleek ook dat de
meeste kinderen klassikaal deelgenomen had den aan de wedstrijd. Dit is
niet erg opvallend, omdat Plint de
kinderen vooral via scholen benaderde.
Leesgedrag en -interesse

In de vragenlijst werden enkele vragen
gesteld die betrekking hadden op het
leesgedrag in het algemeen en het
leesgedrag ten aanzien van gedichten
in het bijzonder.
Uit mijn onderzoek blijkt dat kinderen
over het algemeen van lezen houden.
Hoe ouder de kinderen worden, des te
minder dat wordt. Maar het Iezen blijft
een geliefde bezigheid, ook in groep C
en D. Meisjes lezen in aile leeftijdsgroepen liever dan jongens . Kinderen
uit de groepen A, B en C Iezen het
liefst avonturenboeken. In groep D zijn
bij de jongens boeken over misdadigers populairder en bij de meisjes
boeken over liefde en vriendschap en
boeken over ernstige problemen.
In groep A zijn versjes nog geliefd,
maar de interesse zakt als de leeftijd
stijgt. Bij groep D behoort poezie tot de

minst geliefde genres. Het genre
poezie is bij meisjes populairder dan
bij jongens, maar het verschil is niet
erg groot.
Kinderen lezen thuis niet erg vaak
gedichten. Een ontwikkeling in het
leesgedrag met betrekking tot gedichten is uit de resultaten niet waar te
nernen, WeI is de - niet opzienbarende
- conclusie te trekken dat kinderen die
graag lezen over het algemeen ook
vaker gedichten thuis lezen.
Op school worden over het algemeen
erg weinig gedichten gelezen. Vooral
bij de jongste en oudste leeftijdsgroep
besteden docenten weinig aandacht
aan poezie in de klas. Bij groep A is dit
wellicht te verklaren uit het feit dat de
kinderen nog zo'n geringe leesvaardigheid bezitten, waardoor poezieonderwijs erg moeilijk is. Toch zouden de

gedichten die populair waren bij
jongste groep , gebruikt kunnen
worden in een leesvaardigheidsles.
Kinderen uit groep A houden van
gedichten en zullen het werken met
poezie in de klas waarschijnlijk ook
leuk vinden . Groep D bestaat uit
leerlingen van middelbare scholen.
Het is mijns inziens opvallend dat juist
deze groep aangeeft bijna nooit poezie
te lezen op school, omdat poezie in de
lessen Nederlands een plaats zou
moeten innemen.
De meeste kinderen vonden hun
gedicht in een bloemlezing. De
bloemlezing Alsje goed om je hun kijkt
zie je dat alles gekleurd is, van Tine van
Buul en Bianca Stigter5, was de meest
genoemde bron van het lievelingsgedicht.
Populaire gedichten en dichters

De veertien populairste gedichten

2

3
4
5
6
7
8
9
10

II

12

13
14

' Ik ben lekker stout' - Annie
M.G. Schmidt
' De spin Sebas tiaari' - Annie
M.G. Schmidt
'Vriend' - Toon Hermans
'Strafwerk ' - Frank Eerhart
'De heks van Sier-kon-fleks' Annie M.G. Schmidt
'De houtwurm' - Annie M.G.
Schmidt
' De ikkewie met de precieswat' - Shel Silverstein
' Boot' - Annie M.G. Schmidt
' De sprookjesschijver' - Anni e
M.G. Schmidt
' Dikkertje Dap' - Annie M.G.
Schmidt
' Drie meneren in het woud'Annie M.G. Schmidt
'Gaatjes' - Hans en Monique
Hagen
' Langs de lijn' - Bas Rom pa
'Opa' - Willem Wilmink

Door middel van een tekstueel
onderzoek kwam ik er achter welke
kenmerken een gedicht populair
maken.Kinderen houden over het
algemeen van gedichten met duidelijk
poetische kenmerken als rijm,
herhaling en ritme. Beeldspraak komt
nauwelijks voor in de populairste
gedichten. De gedichten zijn vaak
verhalend van aard, in tegenstelling tot
de meeste gedichten voor volwassenen,
die meestallyrisch zijn . De verhalen
gaan meestal over kinderen en dieren.
Vaak is er sprake van een anti-rnoraal:
kinderen doen dingen die ze in de
alledaagse wereId niet mogen.
De structurele eenvoud van de
gedichten is te verklaren uit het feit dat
kinderen nog niet zo literair-competent
zijn. Ze hebben hierdoor meer houvast
nodig wat betreft de structuur van een
gedicht dan volwassenen . De gedichten
die bij de oudste leeftijdsgroep
populair zijn , hebben vaak een minder
opvallende structuur.
De populaire dichters schrijven over
het algemeen gedichten die voldoen

aan de structurele eenvoud. Annie
M.G. Schmidt is veruit de populairste
dichter. Alleen in groep D wordt ze
overtroffen door Toon Hermans.
Verder werden er ook veel gedichten
van Theo Olthuis en Willem Wilmink
ingestuurd.
Het is overigens niet zo dat kinderen
alleen maar gedichten kiezen met een
eenvoudige structuur. Naast de grote
meerderheid van kinderen die dat wel
doet, zijn er ook kinderen die
complexere gedichten kiezen. Wiel
Kusters hoort in groep B tot de
populairste dichters en Ted van
Lieshout is populair in de groepen C
en D.
Argumentatie

Met behulp van de vraag: `Waarom is
het gedicht dat je koos jouw lievelingsgedicht?' probeerde ik te achterhalen
op grond van welke argumenten
kinderen hun gedicht kozen. Ik maakte
hierbij gebruik van de onderverdeling
van M ooij 6 om argumenten van elkaar
te scheiden. Mooij maakt een onderscheid tussen zes verschillende
argumenten:
— Mimetische argumenten: argumenten die een verband maken tussen
het kunstwerk en de werkelijkheid.
— Emotionele argumenten: argumenten die een verband leggen tussen
het kunstwerk en de emoties die het
kunstwerk al dan niet oproept.
— Morele argumenten: argumenten die
een verband leggen tussen het
kunstwerk en de normen en
waarden van de criticus.
— Structurele argumenten: argumenten die een verband leggen tussen
het kunstwerk en de eenheid in de
vorm van dat werk.
— Intentionele argumenten: argumenten die een verband leggen tussen
het kunstwerk en de bedoeling die
de kunstenaar met het werk had toen
hij het maakte.
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— Traditionele argumenten: argumenten die een verband leggen tussen
het kunstwerk en voorgaande kunstwerken in de traditie. Als er juist
sprake is van een breuk met de
traditie, dan worden deze vernieuwingsargumenten genoemd.
Bij de antwoordmogelijkheden die ik
de kinderen gaf bij deze vraag, stonden
geen morele of intentionele argumenten. Dit kan als een gebrek aan mijn
vragenlijst worden opgevat. Het lijkt
me niet aannemelijk dat veel kinderen
voor intentionele argumenten gekozen
zouden hebben als ze de mogelijkheid
hadden gehad. Als we terugblikken op
de ontwikkelingstheorie van Parsons,
zien we namelijk dat die argumenten
pas vrij laat in de ontwikkeling
gebruikt worden. Het is daarom niet
aannemelijk, hoewel ook niet
onmogelijk, dat kinderen al intentionele argumenten gebruiken. Morele
argumenten zouden wellicht wel
veelvuldig gekozen zijn, gezien veel
kinderen een sterke hang naar moraal
hebben.
Ik maakte een aanvulling op de
verdeling van Mooij door een
onderscheid te maken tussen de
verschillende soorten emotionele
argumenten. Er zijn positieve emoties,
zoals `grappig', `spannend' en `leuk',
maar ook negatieve emoties, zoals
`verdrietig' en `niet leuk'. Daarnaast
onderscheidde ik meer neutrale
emoties, die met `herkenning' te
maken hebben.
De kinderen uit groep A kozen hun
gedicht vooral omdat het een positief
gevoel opwekte, `grappig' of `leuk', en
omdat het een omgekeerd beeld van de
werkelijkheid gaf. In de groepen B en
C blijft humor in gedichten belangrijk,
maar gedichten mogen ook een
negatief gevoel opwekken of de
alledaagse werkelijkheid uitbeelden. In
groep D kiezen de kinderen vooral voor

structurele argumenten. Vooral de
woordkeus vindt deze groep belangrijk.
Als er voor emotionele argumenten
gekozen wordt, gaat het meestal om
negatieve gevoelens of herkenning, dit
in tegenstelling tot de kinderen uit
groep A.
Vervolgens legde ik een verband
tussen mijn bevindingen en die van
Parsons. Hoewel Parsons onderzocht
hoe kinderen naar beeldende kunst:
keken en ik onderzoek deed naar de
manier waarop kinderen poëzie
waarderen, ging ik ervan uit dat de
receptie van beide kunstvormen zich
volgens een zelfde patroon zou
ontwikkelen. Deze veronderstelling
bleek op te gaan.
Groep A bevindt zich aan het eind van
Parsons' mimetische fase. Het verband
met de werkelijkheid is voor hen van
belang, maar ze zijn al wel zover dat ze
een verschil maken tussen de reële
werkelijkheid en de fictieve. Als de
werkelijkheid in een gedicht op z'n kop
wordt gezet, vinden kinderen dit
grappig.
De kinderen van groep B en C
bevinden zich in de expressieve fase.
De emoties die gedichten oproepen,
worden steeds belangrijker. Bij de
emoties is een ontwikkeling te zien van
de positieve emoties (`grappig', `leuk')
naar negatieve gevoelens (`verdrietig',
`niet leuk') en herkenning.
In groep D komen de kinderen in de
formalistische fase terecht. Meer dan
emotionele argumenten worden nu
structurele argumenten genoemd.
En nu verder?

Parsons ontwikkelingsfasen zijn, zoals
mijn onderzoek te zien geeft, ook van
toepassing op de ontwikkeling van
poëzielezers. Maar Parsons zou op
mijn onderzoek dezelfde kritiek
hebben als op de theorieën van Piaget.
In mijn onderzoek hecht ik veel belang
aan de leeftijd en heb ik geen aandacht

voor sociale factoren. Het zou
interessant geweest zijn als ook was
onderzocht of kinderen die door hun
sociale omgeving — ouders, docenten,
vrienden, enzovoorts — sterk gemotiveerd worden om te lezen tot een
andere keuze komen dan kinderen die
hierin niet gemotiveerd worden. Ik
denk namelijk dat de rol die volwassenen kunnen spelen bij de leesontwikkeling van een kind heel groot kan
zijn. Maar zij zullen dan wel op de
hoogte moeten zijn van de leesfase
waarin het kind zich op dat moment
bevindt.
Door middel van dit onderzoek heb ik
erachter willen komen wat kinderen
zelf willen. Kinderen hebben hun
eigen waarde-oordelen. Zij vinden niet
altijd goed, mooi of literair wat
volwassenen goed, mooi of literair
vinden. Het is dan ook niet opvallend
dat juist het gedicht `Ik ben lekker
-

stout' van Annie M.G. Schmidt hét
Lievelingsgedicht '98 is geworden. In
dit gedicht staan kinderen namelijk
lijnrecht tegenover volwassenen. De
volwassenen zeggen wat het kind moet
doen: handjes geven, vieze havermout
eten en met twee woorden spreken. De
kinderen hebben daar genoeg van. Zij
willen heel andere dingen: met zout
knoeien, hun tong uitsteken en met
vieze schoenen op de canapé hangen.
Natuurlijk weten ze best dat dat niet
kan, maar een paar dagen onder het
juk van de volwassenen vandaan, zou
toch geweldig zijn!
Pas als volwassenen weten wat een
kind waardeert in zijn literatuur,
kunnen zij het sturen naar literatuur
voor volwassenen en de literaire
maatstaven die daarbij horen. En dat is
alles wat ik wil!

Noten
i Annie M.G. Schmidt, `Ik ben lekker
stout' (fragment). In: Tine van Buul en
Bianca Stigter, Alsje goed omje heen kijkt,
zieje dat alles gekleurd is. Amsterdam:
Querido, 1990, p. 139.
2 Rita Ghesqière, Het verschijnsel
jeugdliteratuur. Leuven: Acco, 1982.
3 J. Piaget, La psychologie de l'enfant. Parijs:
Presses universitaires de France, 1966.
4 M.J. Parsons, How we understand Art. A
cognitive development account of aesthetic
experience. Cambridge: Cambridge
University Press, 1987.
5 Tine van Buul en Bianca Stigter, Alsje
goed omje heen kijkt, zieje dat alles
gekleurd is. Amsterdam: Querido, rggo.
6 J.J.A. Mooij, `De motivering van literaire
waardeoordelen'. In: Tekst en lezer.
Opstellen over algemene problemen van
literatuurstudie. Amsterdam: AthenaeumPolak & Van Gennep, 1979, p. 253-278.
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Po(p)ezie
Popmuziek in de lessen Nederlands voor de bovenbouw/de
derde graad? Voor leerlingen klinkt dat misschien hemels,
voor sommige leraars likt dit ongetwijfeld heiligschennis.
Moet die populaire) cultuur nu echt in de lessen? Is dat
geen niveauverlaging, geen toegeven aan de massa? Of kan
er toch een `meerwaarde' gerealiseerd worden dankza die
(teksten uit de) popcultuur? Deze tekst is een poging om
drie mogelijke invalshoeken te suggereren waarbij de
inbreng van liedteksten in de lessen poëzie in de hogere jaren
inderdaad iets `meer' oplevert. Eerst zijn er songs als instap
of omkadering, dan volgt een analyse van de poëtische
kracht van songteksten en tenslotte is er een reflectiemoment
over poëzie en liedteksten aan de hand van zakelijke teksten.' De voorbeelden komen uit de derde graad van het
secundair onderwijs en meer bepaald het vide jaar (dat
zijn de leerlingen aan wie ik les geef), maar de ideeën kunnen getransponeerd worden naar alle graden van alle vormen van onderwis.
Rudi Wuyts

Liedjes als instap of omkadering

Leerlingen zouden, volgens de
nieuwste literaire didactiek, vanuit hun
ervaring literatuur moeten leren
beleven. Niet alleen maar analyse dus,
maar ook beleving en liefst in de
hogere jaren de koppeling van de twee.
Deze visie op literatuuronderwijs is
ongetwijfeld verrijkend voor de
leerlingen — én voor de leraar, maar
voor een aantal teksten absoluut niet
evident en zeker niet voor wat oudere
teksten; die leiden nogal gemakkelijk
tot doceren voor de leraar en luisteren
voor de leerlingen en dan begint en

ÍO
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eindigt de les vaak met analyse of
gegevens doorspelen zonder veel
leeservaring of leesplezier. Om een
ervaringsgerichte aanpak van poëzie in
de klas te realiseren, kan (pop)muziek
helpen. Een voorbeeld uit het vijfde
leerjaar om dat te illustreren.
`Egidius' is een poëtische klassieker,
maar zeker geen eenvoudige tekst voor
leerlingen; de doodservaring zoals die
daar beschreven wordt, de middeleeuwse taal, het ingewikkelde
rijmpatroon zijn voor hen erg vreemd.
Toch heeft die tekst iets wat leerlingen
kan ontroeren, kan aanspreken en als

de leraar die emotie bij leerlingen kan
aanboren, begint die tekst uit een ver
verleden te leven voor hen. Wanneer je
bijvoorbeeld eerst de popklassieker
`Tears in Heaven' van Eric Clapton laat
horen, wordt die middeleeuwse tekst
een stuk duidelijker en emotioneel
aanvaardbaarder voor leerlingen.
Clapton zingt daar namelijkover zijn
gestorven kind en hij stelt zich een
ontmoeting in de hemel voor; hij
ontdekt dan dat 'beyond the door /
there is peace I'm sure / and there'll. be
no more / tears in heaven' — zijn kind
is daar gelukkig — en hij maakt voor
zichzelf de conclusie dat `I must be
strong / and carry on / 'cause I know /
I don't belong / here in heaven' — hij
moet nog verder leven op aarde en dat
is niet zo prettig.
Inhoudelijk komt dat heel sterk
overeen met wat die middeleeuwse
dichter van `Egidius' meemaakt: het
verlies van de geliefde, de onbereik-

baarheid van de hemel, het harde
aardse leven. Het sterke aan het
gebruik van 'Tears in Heaven' in
combinatie met `Egidius' is dat
leerlingen door de tekst, de moderne
en herkenbare situatie die beschreven
wordt door Clapton en door de muziek
in de juiste emotionele sfeer gebracht
worden om van `Egidius' te kunnen
genieten. Uit eigen ervaring weet ik
daarbij dat leerlingen dan niet alleen
de les interessanter vinden, maar ook
dat zij de tekst en alles wat er rond
hangt, beter (willen) kennen,
bestuderen en fundamenteel de
inhoud en emotie van `Egidius' beter
in zich opnemen.
Een gelijkwaardige manier van instap
of omkadering kan gebruikt worden bij
bepaalde periodes uit de cultuur- of
literatuurgeschiedenis. Leraren die
praten over literatuurgeschiedenis
verwijzen wel eens naar parallellen in
de beeldhouwkunst of de schilderkunst, maar zelden naar de muziek.
Waarom bijvoorbeeld niet wijzen op de
invloed van punk, rap, pop of hardrock
in de moderne kunstgeschiedenis, of
naar de wereld van de popmuziek in
een aantal literaire teksten zoals
bijvoorbeeld Tom Lanoye en zijn
vertaling en bewerking van de
koningsdrama's van Shakespeare?

de bekendste en interessantste
Nederlandse groepen is Osdorp Posse.
Werken met een stukje uit hun
omvangrijk oeuvre is heel relevant voor
leerlingen. Een voorbeeld uit Afslag
Osdorp met zes mogelijke opdrachten:
Abstract met tact
Abstract met tact heb ik een stijl gepakt
En verkapt en vertakt zodat m'n pijl
niet zakt
Dus pak je shit maar in, d'r zit geen pit
meer in
Want als ik dit begin, komt er geen shit
meer in
Het gebied van taal, ik houd niet van
kaal
Maar sta niet voor paal als ik mijn lied
verhaal
In deze rap-rijmstijl, want ik heb mij
stijl
Uit een vette rhyme-file als ik een vette
rijm keil (geil)

[...]
Fok it!, soms denk ik `nu denk ik iets'
Maar als ik daar dan over nadenk denk
ik eigenlijk niets
Het is net alsof je droomt dat je ligt te
dromen

Denkend dat je alles door hebt lig je
toch volkomen
Hulpeloos te slapen in de realiteit
Terwijl een wereld van gedachtes jouw
ware leven lijdt
Dus meeloper, jij bent pas een echte
meeloper
Als je met antimeelopers mee gaat
lopen
Door te zeggen dat je mede-meelopers
meelopen
En zo open op respect van hun
voorlopers hopen
Dit is de tijd van de originaliteit.
En creativiteit en vaardigheid
Die deze tijd bevrijdt van criminaliteit
En negativiteit en onzekerheid
Dus strijd, voor jezelf een perfecte
omgeving
Want jouw directe omgeving is jouw
directe beleving
Het gaat er inderdaad om dat jij erbij
stilstaat
Dat jij nou stilstaat, en de tijd maar
doorgaat!
De zin van deze zinnen kan jij nimmer
meer verzinnen
Want ik had ze al verzonnen, en ik ben
binnen!

[...1

Een raptekst als poëzie

Een tweede mogelijkheid om
liedteksten in de lessen literatuur te
gebruiken, is te vertrekken vanuit de
vraag of die teksten literaire kwaliteiten
hebben, met andere woorden of ze tot
de literatuur behoren of niet. Je kan dit
doen door leerlingen een (beperkte)
literaire analyse te laten maken van een
liedtekst en die te laten vergelijken met
wat ze weten/kennen van de literaire
kwaliteiten van `echte' poëzie.
Rapmuziek en rapteksten lenen zich
hier goed toe en er bestaat wel wat
origineel Nederlands rapwerk. Een van
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Laat leerlingen op zoek gaan naar
typisch poëtische elementen:
ritme — metrum — assonantie —
alliteratie — metafoor — rijmschema -

Ze zijn in overvloed aanwezig en
alles behalve clichématig gebruikt.
Laat hen de vergelijking maken met
de vormelijke eigenschappen van
een traditioneel gedicht (bv. een
sonnet uit de renaissance, een
rederij kerswerk...) .Overeenkomsten
zijn heel gemakkelijk te vinden.
2 Dit is bijna belijdenispoëzie, een
tekst met een boodschap. Laat
leerlingen op zoek gaan naar de visie
op het leven en kunst, naar de kijk
op de maatschappij en de rol van de
dichter/zanger daarin. De vergelijking met andere programmagedichten kan hier opnieuw verhelderend werken.
3 Ga op zoek naar verbanden met
andere teksten uit andere periodes.
Een heel mooie oefening hier is het
verband tussen de stijl en de inhoud
van deze raptekst en de stijl en
inhoud van een aantal gedichten van
de Vijftigers, met name Lucebert.
4 De muzikaliteit van poëzie wordt
hier voor leerlingen duidelijk; hier
horen de leerlingen die muzikale
kracht en ze kunnen ze natuurlijk
zelf ook tonen; daag ze maar uit zelf
deze tekst te rappen. Traditioneel is
het de leraar die vertelt dat muziek
en poëzie innig verbonden zijn,
want een zelfde oorsprong hebben,
en dat is veel saaier en blijft vooral
minder hangen in de geest van de
leerlingen.
5 Als rappen met deze muzikale
poëzie werkt, moet dat ook werken
met andere zogenaamd muzikale
gedichten. Neem Guido Gezelle of
Paul van Ostaijen, cultuurmonumenten die ook erg muzikaal
schreven. Rappen maar en kijken of
het kan. Gezelles muzikaliteit of die
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van andere dichters wordt voor
leerlingen nu evident!
6 Vergeet ook de creativiteit niet! Laat
leerlingen met alle poëtische
middelen die ze ontdekt hebben in
deze tekst van Osdorp Posse of in die
van Gezelle of Van Ostaijen zelf een
raptekst schrijven en voor de klas
brengen.
Literaire kwaliteit

Is dit alles nu niveauverlagend en puur
een inspelen op de leefwereld van de
leerlingen? Het is duidelijk dat de
tekst van Osdorp Posse heel wat
literaire kwaliteiten heeft en perfect
naast andere literaire teksten kan
geplaatst worden. Leerlingen
ontdekken op deze manier ook dat
bepaalde liedteksten niet zo eenvoudig
zijn en heel wat poëzie in zich dragen.
Leerlingen weten daarbij ook wel, en
anders laat je ze dat maar ontdekken,
dat niet alle `Tien om te zien'-teksten
de kwaliteiten van deze `Abstract met
tact' hebben. En voor de leraar die dat
rapgedoe maar niets vindt om poëzie
en liedteksten naast elkaar te leggen,
wachten nog altijd Bram Vermeulen,
Kris de Bruyne, Stef Bos en Raymond
van het Groenewoud, waar je dezelfde
procédés kunt gebruiken, met vaak
gelijkaardige resultaten.
Een reflectiemoment

Een derde manier om met liedteksten
wat te doen in de klas, is te lezen en te
reflecteren over de vraag of een
liedtekst nu eigenlijk wel poëzie is of
over de vraag waarom jongeren wel
teksten van Clouseau over liefde en
dood kennen, maar geen gedichten
over die twee grote poëzieonderwerpen. Deze vragen kunnen leiden tot
een reflectie over de essentie van
poëzie en tot een reflectie over onze
houding tegenover liedteksten. Om de
vraag wat zuurstof te geven, kan de
leraar werken met uitspraken van

poëziekenners of liedschrijvers. Hugo
Brems, Leuvens hoogleraar en groot
poëziekenner, stelt in De Standaard
vast dat poëzie wel in officiële kringen
belangrijk geacht wordt, maar
registreert ook het feit dat poëziebundels onverkoopbaar en onbekend zijn.
Hij schrijft:
`Maar wie dan verder kijkt, merkt dat
er erg veel belangstelling blijkt te
bestaan voor een hele reeks andere
kunstvormen. Er wordt veel muziek
gekocht en beluisterd, in alle genres.
Films, ook andere dan louter
ontspanningsfilms, lokken een groot
publiek; heel wat goede romans
bereiken grote oplagen, theater heeft
niet te klagen. En om iets dichter bij
de poëzie te blijven: allerlei gezongen
poëzievormen hebben een vast en
ruim publiek. Evenzoveel argumenten
om te geloven dat niet alle oorzaken
van de klacht bij het publiek gezocht
moeten worden.'
Zanger Kris de Bruyne zegt over
poëzie en liedteksten:
`Ik vind het zeer moeilijk om de
literaire waarde van liedjesteksten te
beoordelen. Een paar jaar geleden heb
ik samen met Stijn Meuris een boekje
samengesteld met de honderd beste
teksten van Belgische groepen. Onzin
natuurlijk, want welke criteria gebruik
je? Een nummer bestaat bovendien bij
de gratie van de chemie tussen woord
en muziek. Nu is er wel een onderscheid tussen song- en rockliteratuur.
De songs zijn beschrijvende, al dan
niet lyrische verhalen met een
herkenbare plot. Dylan die schrijft:
"Sad-eyed lady of the lowlands, with.
the sad-eyed prophet who says that no
man comes", dat blijft nog overeind als
je de muziek wegneemt. In de
rockliteratuur gaat het om de gebalde,
brute kracht van zinnen die perfect op

de melodie geplakt zijn. Zo iets van
Chuck Berry: "She was just seventeen,
you know, what I mean and the way
she looked was beyond compare." Ik
kan enorm genieten van de schoonheid
van zo een stoot.'
Hugo Brems legt uit waarom de
vermelde andere kunstgenres meer
succes kennen dan poëzie:
`Het zal wel zo zijn dat in dingen als
film, theater, chanson meer mensen
zo'n ervaring vinden die ze voor
zichzelf als juist erkennen. Dat daarin
dingen gezegd worden die iets met
henzelf te maken hebben, en die ze
ook als zodanig ervaren. Ik geloof dat
het eraan ligt dat die kunsten "open"
zijn. Ze zijn niet behept met de vraag
naar hun identiteit, naar hun make-up,
naar hun middelen en vormen. Het
zijn dikwijls onzuivere vormen van
kunst, waarin het typisch artistieke
verbindingen aangaat met het
alledaagse, en zo — als een zoet gif —
ongemerkt gaat werken. De toeschouwer, luisteraar, lezer gaat in op de
beleving, zonder een moment stil te
staan bij de vorm. Ik geloof dat de
poëzie het slachtoffer is van de
gezonde afkeer van veel mensen voor
het artistieke in zuivere toestand. Wat
vermoeit in de zuivere poëzie, is de
overdaad aan poëzie, ja, de overdaad
aan poëtische woorden, metaforen,
verhevenheden, kortom: de buitensporige condensatie die de verzen reinigt
van elk antipoëtisch element en het
gedicht ten slotte doet lijken op een
chemisch product.'

Laat leerlingen eerst de essentie van de
visie van elke auteur in hun eigen
woorden duidelijk formuleren. Laat ze
dan een klassengesprek of discussie
voorbereiden of een commentaartekst
schrijven. Ze kunnen gebruik maken
van de ervaringen met de eerste twee
invalshoeken omdat deze reflectie dan
sterker onderbouwd kan worden. Met
de reflectie over deze uitspraken kan
het gesprek over de (literaire) waarde
van liedteksten dan beginnen.

Noten
i Veel ideeën uit deze tekst zijn concreter
uitgewerkt, samen met ander materiaal
uit de popwereld in R. Wuyts e.a.,
Netwerk 5. Lier: Van In, 1998.

Coda
Kunnen liedteksten en popmuziek een
meerwaarde geven aan de lessen
Nederlands? Ongetwijfeld! Een aantal
teksten uit de popwereld heeft literaire
kwaliteiten en vormt ideaal materiaal
om de leerlingen zelf te laten werken;
heel wat teksten spreken de leerlingen
sterk aan en kunnen gebruikt worden
om de lessen boeiender te maken
zonder dat er moet gesproken worden
over niveauverlaging. De confrontatie
tussen de popteksten en andere
(canon)teksten, de confrontatie tussen
pop en cultuurgeschiedenis en het
inbouwen van een moment van
reflectie als eindproduct zijn erg zinvol
omdat ze de leerling en de leraar attent
maken op verbanden zodat beiden
aandachtigere lezers en luisteraars
worden.
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Het Vijftonen-gevoel
Voorbereidingen voor het Nijmeegse voordrachtfestival
Gezeten in een kokende pot draagt een jongen een gedicht
van Driek van Wissen voor. Het land van Maas en Waal
wordt even later in het Duits en Nederlands gezongen door
wezens die uit een schilderij van Jeroen Bosch gestapt laken
te zin. Heel zuiver zingt een meisje `Don't cry for me
Argentina' en een groepje jongens danst de tango. Het is
jammer dat de theaterzaal van het Nijmeegse Centrum voor
Kunt en Cultuur De Lindenberg niet vol zat tijdens het
voordrachtfestival, want de leerlingen van de elf deelnemende middelbare scholen stonden vol verve op de planken.
Daar moet heel wat oefenen aan vooraf zijn gegaan.
Linda Vogelesang
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Poëzie, theater, zang en dans, deze vier
kunstdisciplines waren stuk voor stuk
aanwezig tijdens het voordrachtfestival.
Alleen beeldende kunst ontbrak. Of
toch niet, want aan dit festival voor
scholieren was ook een wedstrijd
verbonden: wie maakt het mooiste
affiche? Voor en na de voorstelling
konden de bezoekers de inzendingen
bewonderen. Het winnende affiche
kende iedereen toen al, want dat was al
weken van tevoren verspreid op
scholen, bibliotheken en andere
openbare gevouwen in de stad.
Rose, Sanne en Léon van het
Montessori College werden begin dit
jaar door hun docenten Pauline
Soontiëns en Hans Kuijpers gevraagd
om mee te doen aan het festival. Rose
had het jaar ervoor al meegedaan en
Sanne en Léon speelden eerder in
andere schoolvoorstellingen. Léon
wilde meteen meedoen. Iets te snel,
vindt hij achteraf: `Ik zeg altijd meteen
ja. Soms blijkt dan dat ik er beter iets
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langer over na had moeten denken,
omdat het minder leuk blijkt dan van
tevoren leek of omdat het veel tijd
kost.' Toch heeft hij net als Sanne en
Rose absoluut geen spijt van alle
energie die ze erin gestoken hebben.
Ook op de Technische School
jonkerbosch, worden leerlingen door
docenten gevraagd. Daar kost het vaak
meer moeite om mensen over de streep
te trekken. Dramadocente Marjoleine
van Ede van der Pals vertelt: `Het is bij
ons op school, waar alleen jongens op
zitten, absoluut niet stoer om mee te
doen aan het festival. Drama is een vak
voor watjes. Sommigen vinden het
stiekem wel leuk, maar je moet ze heel
veel veilige voorwaarden geven. Anders
haken ze af.' Ondanks dat vindt ze het
belangrijk om mee te doen aan het
festival. `Onze school is een ivboschool. Het is dan ook erg makkelijk
om te zeggen: "Wij doen niet mee,
want dat kunnen onze jongens niet."
We gaan op zoek naar dingen die ze

wel kunnen. En dat is niet te vergelijken met wat je op een vwo-school voor
elkaar kunt krijgen met leerlingen.
Maar we zijn er erg trots op.”
Vijf tonen

Aan het begin van ieder schooljaar valt
er bij de scholen en envelop door de
bus met het thema van het voordrachtfestival. 'Vijftonen' was het dit jaar.
Een erg abstract thema, vonden ze op
beide scholen. Gelukkig gaf De
Lindenberg hun in de begeleidende
brief een steuntje in de rug:
`Het eerste wat zich opdringt als je
hoort 'vijftonen' is muziek. Vijf tonen
vormen een stukje muziek, een
compositie, hoe klein dan ook. Ze
kunnen ook de ingrediënten zijn van
een langere compositie. Zo'n stuk
muziek kan van alles uitdrukken: het
kan licht zijn, maar ook zwaar; het kan
gevoelig zijn, maar ook elektronisch
kil. je kunt variëren met het ritme:
snel, langzaam, lichtvoetig of
meeslepend en dramatisch.
Als je op zo'n manier naar vijf tonen
kijkt, dan komen poëzie, beweging en
dans in beeld, maar ook computer-,
film-, en videobeelden. En als je zover
bent, dan kun je weer verder
associëren. Als je vindt dat het tot nu
toe allemaal té dicht bij de werkelijke
betekenis blijft, dan kun je ook denken
aan vijf tonen als vijf sferen, of als vijf
stadia van iets. Zo bekeken wordt het

Op Jonkerbosch werkten ze vanuit vijf
emoties, die ze vervolgens verbonden
met de schilder Jeroen Bosch.
Marjoleine: `We hebben al jaren een
scholenverband met een Duitse school.
Dat betekent dat we vaak samen
uitstapjes organiseren, zoals een
weekendje skiën. Maar ook bij het
voordrachtsfestival werken we samen.
Dit jaar gaven we hun het thema door
en vertelden dat wij met vijf emoties
aan de slag gingen. Dat deden zij
vervolgens ook. Los van elkaar hebben
we ieder een voorstelling gemaakt, die
we uiteindelijk samengevoegd hebben.'
Uit het hoofd

aantal mogelijkheden van vijf tonen
opeens oneindig veel groter.'
Na deze brief begonnen op beide
scholen de brainstormsessies. Op
Jonkerbosch werden die gevoerd door
een aantal docenten, bij het Montessori
College hadden de leerlingen zelf ook
inbreng. Maar de meeste ideeën
komen daar meestal van docente

leukste vindt, maar soms wordt er op
type gecast. Ik zou eerst met iemand
twee Indische vrouwtjes spelen, maar
de tegenstelling tussen ons was te
groot. Toen hebben we met de
gedichten geschoven. Het gaat er niet
altijd om of j e goed kunt zingen,
dansen of spelen. De rol moet ook
goed bij jou passen.'

Het leren van gedichten is op de
technische school geen sinecure,
vertelt Marjoleine: `Wij zijn hier niet
zo literair.' De meeste jongens op haar
school kunnen maar moeilijk lezen of
schrijven. Droge tekst zegt hun niets.
De docenten moeten dus op zoek naar
teksten die ze wel begrijpen en een
middel om die tekst voor te dragen.
Marjoleine: `De combinatie van taal
met ritme werkt bij onze leerlingen erg
goed. We werken daarom graag met

Pauline Soontiëns: `Ik associeer heel

gemakkelijk. Ik ga zitten met pen en
papier en schrijf wat op. Van het een
komt het ander. Ik bedacht op een
gegeven moment dat we iets met de
vijf continenten zouden kunnen doen.
Dan ontstaat er al een soort film in
mijn hoofd, van hoe het er uiteindelijk
uit zal zien. Samen met Hans heb ik
een heleboel gedichten verzameld rond
dat thema. De leerlingen hebben
vervolgens de gedichten eruit gehaald
die ze zelf graag voor zouden willen
dragen. En dan gaat alles rollen.'
Rose: `We kregen van Hans en Pauline
een bundeltje gedichten en daar kozen
we zelf de gedichten uit waarbij wij het
vijftonen-gevoel kregen. Meestal doet
iedereen de gedichten die hij of zij het
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slagwerk. Daarbij kunnen ze namelijk
letterlijk hun krachten gebruiken om
een tekst naar voren te brengen.' Het
heeft niet veel zin om de leerlingen
hun tekst al maanden van tevoren uit
het hoofd te laten leren. `Dat
onthouden ze toch niet en ze worden
er erg onzeker van. Vaak zoeken we
naar middelen om hen de tekst
ongezien voor te kunnen laten lezen.
We plakken grote vellen op de grond,
of geven een leerling een attribuut
mee, waar we de tekst achter
verstoppen.'
Op het Montessori College beginnen
de leerlingen al na de herfstvakantie
met tekstrepetities. Ze gebruiken hier
eens in de week een keuzewerktijduur
(kwt-uur) voor. Hans Kuijpers
begeleidt de leerlingen in het begin van
het jaar.
Pauline: `De leerlingen beginnen met
Hans altijd heel technisch naar de
gedichten te kijken. "Hier staat een
punt, dus moet je de tekst niet door
laten lopen." In het begin gaat het
vooral om wat er precies staat, wat de
tekst zeggen wil.
Léon: `Bij mij zat er een gedicht bij
waarvan ik niet wist hoe ik het voor
moest lezen. Vier zinnen achter elkaar,
zonder dat ik kon ademhalen. Van
Hans hoorde ik hoe ik die het beste
kon voordragen.'
De leerlingen oefenen ook zelf. Als
Léon na schooltijd naar huis fietste,
kwamen zijn gedichten ongemerkt in
zijn hoofd. En als Rose klaar was met
een proefwerk, gebruikte ze de rest van
het lesuur om haar gedichten onder de
knie te krijgen.
Het jasje
Als iedereen zijn of haar teksten goed
kent, is het tijd voor de presentatie van
de tekst. De Lindenberg organiseerde
voor de leerlingen van de verschillende
scholen voordrachtsworkshops, maar
de leerlingen van jonkerbosch en het
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Montessori College deden hier niet aan
mee. Marjoleine: `Dan blijkt De
Lindenberg toch te ver weg. Als we op
school iets voor ze organiseren, doen
ze wel mee. Maar helemaal naar De
Lindenberg fietsen, dat doen ze niet.'
Dit probleem bleek niet alleen voor de
technische school op te gaan. Rose
bekent: `Ik was echt van plan om aan
de workshops mee te doen. Vooral in
het begin van het jaar had ik het idee
dat ik iets aan stemvorming moest
doen, maar het kwam er niet van.
Iedere keer kwam ik er een week te laat
achter dat er weer een workshop was
geweest.'
Met de stemvorming kwam het
uiteindelijk nog wel goed. Sanne: `We
oefenden onze gedichten meestal zelf
en droegen het vervolgens voor aan
Pauline. Zij gaf dan commentaar. Vaak
ging het over het volume van onze
stem, of over een klemtoon die anders
gelegd moest worden.' Daarna werd
het tijd om een passend jasje voor de
gedichten te vinden. Pauline: `Als ik
weet op wat voor manier we het thema
gaan invullen, ga ik op zoek naar
muziek die we daarbij zouden kunnen
gebruiken. Samen met mijn man
maak ik dan een bandje, waar een
heleboel nummers opstaan. Daar
maken we met de leerlingen ook weer
een selectie in. Dit jaar had ik al snel
het idee dat we iets met tango zouden
gaan doen.' Léon: `Een decaan bij ons
op school kan goed tangodansen. We
waren nog maar net begonnen met
repeteren, toen Pauline de jongens van
onze groep naar hem toe stuurde.
Kregen we elke week tangoles!'
Maar ze hadden zelf ook ideeën. Ze
bestudeerden de videoband van The
West Side Story, bij een Australisch
gedicht werd didgeridoo gespeeld. En
een meisje uit de groep dat goed kon
dansen, zorgde ervoor dat de
bewegingen ook soepel verliepen.
Op technische school Jonkerbosch

zorgde de muziekdocent voor eigen
composities. Een andere docent
maakte de prachtige kostuums, die de
leerlingen in de vreemde creaties van
Jeroen Bosch omtoverden.
De voorstelling
Veel mooie, losse stukken ontstonden
er op deze manier. Maar een
voorstelling was het nog niet. Tot net
voor het festival wist de technische
school niet wat hun Duitse partnerschool had voorbereid. Marjoleine: `We
wisten dat ze iets met emoties en met
Jeroen Bosch hadden gedaan, maar
dan hield het ook op.' Uiteindelijk
voegden ze beide stukken voorstelling
bij elkaar en bleek het samen een
eenheid te vormen.
Op het Montessori College duurde het
lang voordat alle leerlingen een beeld
in hun hoofd kregen hoe hun
voorstelling er uit zou komen te zien.
Pauline: `Ik heb vanaf het begin van
het jaar al een vrij gedetailleerd beeld
van de voorstelling in mijn hoofd,
maar het is heel moeilijk om dat op de
leerlingen over te brengen. Zij hebben
vaak geen idee waar al die repetities
naartoe leiden, vooral als ze voor het
eerst meedoen. Het is dan heel
moeilijk om iedereen enthousiast te
houden. Als ze het totaalbeeld
uiteindelijk zien, merk je dat er een
enorme "power" in de groep komt.'
De dag
Alle scholen krijgen twee keer de
gelegenheid om in de theaterzaal van
De Lindenberg te oefenen. Jonkerbosch maakt bewust maar één keer van
deze gelegenheid gebruik. Ze oefenen
liever eerst een paar keer in het
theaterzaaltje van hun eigen school en
gaan pas op de dag van de voorstelling
naar De Lindenberg. Marjoleine: `Onze
jongens komen bijna nooit in het
theater. En dan staan ze ineens in een
grote, lege zaal met en groot podium.

Daar moeten ze in hen eentje of met
z'n tweeën een tekst voor gaan dragen.
Ze voelen zich meteen klein worden.
Onzekerder kun je een leerling niet
maken.' Door alleen vlak voor de eigen
voorstelling een doorloop te houden,
zorgt ze ervoor dat de angst beperkt
blijft. Dan hebben ze ook een decor om
zich aan vast te houden en te weinig
tijd om alsnog af te haken.
Na het eten zijn ze als eerste aan de
beurt om op te treden. Een chaos is het
dan. Overal hangen grote borden
waarop staat wanneer iedereen op
moet. Er gaat een grote groep docenten
mee om alles in goede banen te leiden.
Marjoleine: `De opluchting is zo groot
als het allemaal achter de rug is.
Daarin merk je ook een groot verschil
met de Duitse leerlingen, die een iets
hoger niveau hebben en met zowel
jongens als meisjes werken. Bij hen
gaat alles een stuk gematigder.'
Ook bij de leerlingen van het
Montessori College liep de stress voor
de voorstelling hoog op. De een was
druk met zichzelf bezig, de ander
moest voor de zoveelste keer naar de
wc, weer anderen flipten totaal. Maar
op het podium was iedereen de rust
zelve. Ze maakten een voorstelling met
veel muziek en dans, waarbij alle
werelddelen in een aantal gedichten
gevangen werden. Hoewel Rose zich in
het begin van het jaar druk had
gemaakt over stemvorming, bleek dit
ongegrond. De gedichten kwamen
enorm sterk en duidelijk over.
Natuurlijk werd er hier en daar wel eens
een zin vergeten of omgedraaid, maar
de leerlingen wisten dit zo op te vangen
dat het publiek er niets van merkte.
Léon: `Toen ik het podium opliep, was
ik mijn tekst nog in mijn hoofd aan het
herhalen. Sneller dan ik had gedacht,
moest ik beginnen. Ik begon toen per
ongeluk halverwege het gedicht.
Niemand heeft het gemerkt. Dat is ook
de kunst van het toneelspelen!'

Dat de rappers van de technische
school de slappe lach kregen, kon je als
publiek niet ontgaan zijn, maar verder
verliep alles zonder horten of stoten.
Hun voorstelling viel op door de
aandacht die was besteed aan de
kostuums. De jongens en meisjes
zagen er in hun kostuums precies uit
als de gedrochten op de schilderijen
van Jeroen Bosch. De kostuums
zorgden er ook voor dat de stukken van
de Duitse en Nijmeegse school echt bij
elkaar gingen horen. De scholieren
droegen de gedichten over emoties in
hun eigen taal voor en sloten af met
een tweetalige versie van Boudewijn de
Groots Land van Maas en Waal.
De voordracht die het meest opviel was
die van Björn. Hij zette een perfecte
imitatie van Hans Teeuwen neer. Een
week voor de voorstelling viel er een
leerling uit, die zijn been gebroken
had. Björn vroeg of hij in plaats
daarvan dit stuk mocht voordragen.
Marjoleine: `Dat liep meteen als een
trein. Björn heeft drie jaar aan het
festival meegedaan, samen met
Clifford. Die twee hebben echt talent.
Ik vind het dan ook erg jammer dat ze
volgend jaar van school zijn. Het is dan
maar weer afwachten wie hun plaats in
kan nemen.'
Publiek gevraagd
Jammer was het dat er zo weinig
mensen in de zaal zaten tijdens de
voorstelling van jonkerbosch. `We
hebben geen achterban van ouders die
meegaan als er een voorstelling is. En
ook onze leerlingen staan niet te
springen als ze met school naar het
theater kunnen. We moeten het
hebben van vreemden die het leuk
vinden om iets van het voordrachtfestival te zien. En dat waren er jammer
genoeg niet zo veel.'
De leerlingen van het Montessori
College hadden meer enthousiaste
ouders en medeleerlingen. Rose: `Er

hangen wel overal affiches op school,
maar dat werkt niet voldoende.
Leerlingen weten niet wie er meedoet
en hoe ze aan kaartjes kunnen komen.
Ik ben daarom de klassen langs gegaan
om mensen te vertellen over het
festival. Ze vinden het vaak wel leuk
om naar het theater te gaan, maar dan
moet het hen wel voorgeschoteld
worden, anders komt het er gewoon
niet van.' De zaal zat dan ook goed vol
en de reacties waren positief.
Volgend jaar weer!
Beide scholen doen volgend jaar weer
mee, dat staat vast. Maar of dezelfde
leerlingen nog meedoen? De meeste
leerlingen van jonkerbosch hebben dit
jaar eindexamen gedaan.
Marjoleine en haar collega's moeten
dus weer nieuwe leerlingen scouten.
Sanne, Léon en Rose van het
Montessori College denken volgend
jaar wel weer op de planken te staan,
maar maken zich ook een beetje
ongerust over hun eindexamen.
Het thema van volgend jaar is nog niet
bekend. Marjoleine stuurde De
Lindenberg een suggestie voor een
thema in. `We willen graag iets met
grenzen, ook omdat we nog nauwer
willen gaan samenwerken met de
Duitse school. Een aantal leerlingen
gaat dan een week naar Duitsland,
waar samen met een theatermaker en
de leerlingen van de Duitse school een
voorstelling wordt gemaakt. Die voeren
we tijdens het voordrachtfestival op.'
Rose maakt het niet uit wat het thema
wordt, maar is wel blij dat het thema
pas na de zomer bekend wordt
gemaakt. `Anders heeft Pauline de
voorstelling al voor de zomervakantie
af. Ik wil wel vakantie kunnen
vieren!'

TSJ I P/LETTEREN

10.4

25

Toneel op school
Een gewoonte of een gekkenhuis?

Mij is gevraagd te vertellen, hoe op het Hendrik Pierson College te Zetten sinds jaar en dag aan toneel gedaan wordt,
mede met de bedoeling collega's te inspireren. Ik richt me
dus tot leraren die iets met toneel op school willen gaan
doen, bijvoorbeeld in de Tweede Fase van het havo/vwo binnen het kader van CKV. Daar hoeft het natuurlijk niet toe
beperkt te blijven. Ook in de onderbouw zijn genoeg mogelijkheden om alvast te starten. Het vak drama heeft voor
zover ik dat kan beoordelen nog nauwelijks voet aan de
grond gekregen in het middelbaar onderwis. Het is onmogelijk een dramadocent een volledige baan te bieden en het
idee om iemand van buiten te halen om drama te geven
stuit vaak ook nog eens op te beperkte middelen. Op de meeste scholen is het een zaak van een paar enthousiaste leraren
met over het algemeen nog veel enthousiastere leerlingen, die
alles in hun vrije tod realiseren. Zo gaat dat in elk geval op
het Hendrik Pierson College.
Maarten Foeken

Toneelclubjes

Ruim twintig jaar geleden werd er op
onze school onregelmatig een
toneelvoorstelling gegeven door een
groepje leerlingen. Meestal was het een
combinatie van dans, muziek en
drama. Op een gegeven moment werd
er de Werkgroep School Toneel (WST)
opgericht. Deze groep bestond uit een
voorzitter en een aantal leden: een paar
leraren, die ieder aan een toneelgroepje
leiding gaven en enkele leerlingen die
meestal verantwoordelijk waren voor
de techniek van licht en geluid. In onze
hoogtijdagen waren er elk jaar vijf
toneelclubjes, twee of drie in de

26

TSJIP/LETTEREN

,/

10.4

onderbouw en twee of drie in de
bovenbouw, die zoveel mogelijk zelf
alles regelden. Het doel was steeds een
productie te brengen. De ondersteuning voor licht, geluid, grime, kleding
en catering kwam van de WST.
Afhankelijk van hun toneelervaring
begonnen de meeste groepen met
wekelijkse toneellessen vanaf oktober
tot januari, alvorens aan een productie
te gaan werken met een uitvoering in
maart/april. Bovenbouwgroepen
begonnen meestal meteen aan een
productie. Stukken werden opgevraagd
bij Uitgeverij Vink in Alkmaar of er
werden eigen toneelstukken vervaar-

digd. Leerlingen met tekenen of
handvaardigheid kregen de kans om
daar een bijdrage aan te leveren die
kon meetellen voor het schoolonderzoek oude stijl van te maken. Zo
hebben we een leerling gehad die de
complete productie inclusief regie voor
zijn rekening heeft genomen.
Regisseurs waren vaak de leraren,
maar we hadden ook wel stagiaires van
de Hogeschool voor de Kunsten uit
Arnhem. Dat was soms een succes,
soms helemaal niet.
Het kerstspel

Parallel aan deze kleine clubjes
ontstond vanaf 1982 een toneelgroep
die in december een heel groot
toneelstuk opvoerde, dat we het
Kerstspel zijn gaan noemen, zonder
dat de inhoud ook maar enige
overeenkomst vertoonde met het
kerstverhaal. Leerlingen en leraren van
die kleine clubjes leverden daar

natuurlijk ook hun bijdrage aan. Zo
waren dan leerlingen en leraren vaak
het hele jaar gelijktijdig bezig met
verschillende producties. Dat
geschiedde steeds op vrijwillige, maar
geen vrijblijvende basis. Geld kwam
wel beschikbaar voor licht- en
geluidsapparatuur.
Het steeds in omvang toenemende
Kerstspel legde echter teveel druk op
iedereen. Niet alles kon meer gedaan
worden. Daarnaast, maar wellicht is dit
wat vals om te zeggen, kon je als leraar
veel meer verdienen door het geven van
huiswerkbegeleiding. Toneel was toen
nog steeds een hobby. In feite was er
sprake van een harde kern van zo'n vijf
collega's. Anderen kwamen er een paar
jaar bij en gingen dan weer iets anders
doen. Toen eenmaal de harde kern te
klein werd, kwam de continuiteit in
gevaar. Deze ontwikkelingen leidden
ertoe dat het Kerstspel bleef bestaan en
de toneelclubjes werden opgedoekt. Dit
was ontzettend jammer, gezien de
ervaringen die de leerlingen met toneel
in kleiner verband al hadden opgedaan.
Het Kerstspel had en heeft een
behoorlijke omvang. We spreken dan
over een musical van vijftig à zestig
speel- en zangrollen, met een
technische ondersteuning van
ongeveer twintig mensen, tussen de
twintig en dertig mensen koor en
orkest, afgezien van de cateringgroep,
bestaande uit eigen leerlingen van de
vmbo-beroepsopleiding verzorging.
Het Kerstspel, elk jaar een nieuw stuk,
wordt vanwege de sfeer steeds
opgevoerd in de Vluchtheuvelkerk te
Zetten. Met drie voorstellingen
kwamen we in onze hoogtijdagen op
ruim IToo bezoekers. Die tijd ligt nu
wel weer even achter ons, niet in het
minst vanwege veranderingen in de
schoolsamenstelling door fusies en een
afname van het aantal leerlingen.
De laatste vijf jaar zijn we ons ook gaan
toeleggen op de produktie van cd's met

alle zelf geproduceerde liedjes. Daar
zijn er inmiddels drie van verschenen.
De zelf geschreven musicals hebben
hun weg gevonden naar Uitgeverij
Vink in Alkmaar, die ze sinds zeven
jaar uitgeeft. De musicals zijn zelf
bedachte verhalen, die betrekking
hebben op het leven van alledag van de
gemiddelde scholier, maar ook op dat
van de toeschouwer. In zo'n stuk zit
altijd een boodschap of een wens voor
het jaar, dat komen gaat . Zo spelen we
de laatste drie jaar een drieluik rond
het thema `Waar laat jij je in het leven
door leiden?'. In een van de uitvoeringen gaan een jongen en meisje samen
op pad. Daarbij komen ze de meest
merkwaardige figuren tegen die
kennelijk toch ergens voor gekozen
hebben. Of we laten bosgeesten,
spoken, voorouders, ouders en
vrienden opdraven, die ook een
bijdrage zouden kunnen leveren aan
een besluit, hoe je je leven zal
vormgeven. Het voorlaatste kerstspel
ging over de vraag hoe de pubers dat
aanpakken. Welke invloeden zijn het
meest van belang: die van je familie of
die van je vrienden. Het stuk heette
ook niet voor niets Dwaasheid of
dilemma. Het allerlaatste stuk heet Een
stem als gegeven, waarmee het drieluik
wordt afgesloten: wellicht laat je je
leiden door een 'inner voice'. Er zijn
inmiddels zestien stukken verschenen
en het voert dan nu ook te ver om
allerlei thema's verder uit te diepen.
De uitvoeringen nemen soms echt
exotische vormen aan. De belangstelling om mee te doen is elk jaar weer
enorm. De hobby is dus wat uit de
hand gelopen. Maar intussen wordt
deze activiteit door de directie
gefaciliteerd met tijd. De toneelspelen
van het Hendrik Pierson College
hebben in wijde omgeving inmiddels,
na een ononderbroken periode van
zestien jaar, een zekere faam
verworven. Alles gebeurt nog steeds in

eigen beheer en met eigen mensen.
Behalve de cd-opnames; die vinden
plaats in een professionele studio.
Waarom toneel op school?

Uit het bovenstaande mag al wel
blijken dat op basis van enthousiasme
heel wat bereikt kon worden. Toch zijn
er ook leerlingen die zich aanmeldden
juist vanwege een schroom om in het
openbaar op te treden. Door het toneel
konden ze iemand anders zijn en dat is
bepaald minder bedreigend dan jezelf
te moeten zijn. Het zelfvertrouwen van
leerlingen neemt daarmee aanzienlijk
toe. Daarom juist is het goed om met
enkele kleine clubjes te beginnen zoals
bij ons op school is gebeurd, met
daarboven een overkoepelende groep
die allerlei randproblemen oplost zodat
de toneelgroep zich op het belangrijkste kan concentreren. In de toneellessen maakten de leerlingen kennis met
elementaire oefeningen voor stem,
houding en beweging. Daar bestaan
overigens heel handige boekjes voor
met allerlei tips, bijvoorbeeld hoe je
een serie van zo'n twaalf lessen kan
opbouwen naar eigen keuze en inzicht.
Leerlingen die niet echt toneel willen
spelen maar zich er wel mee willen
bemoeien, zijn in te schakelen bij
grime, kleding, techniek, decor,
programmaboekjes of toegangskaarten.
Het effect is enorm. Hoezo ongemotiveerde jeugd vandaag de dag? Van
belang blijft steeds het organiseren van
een veilige omgeving. Iedereen is in
zo'n situatie kwetsbaar. je moet iets
van jezelf laten zien, maar je moet ook
kritiek kunnen verdragen. Eenmaal
begonnen met toneel in de brugklas
bleken onze leerlingen dat meestal hun
hele schoolperiode vol te houden. Dat
geldt evenzeer voor de eerder genoemde kerstspelen. Toneelspelen
werkt verslavend in de goede
betekenis. Leerlingen en leraren gaan
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op een hele andere manier met elkaar
om, leren elkaar op een hele andere
manier kennen. Onvermoede kwaliteiten komen tevoorschijn, met als
prototype het . oervervelende jongetje in
de klas, dat een technicus van de eerste
orde blijkt te zijn.
Ik zou een heel uitputtende lijst van
voordelen kunnen noemen. Via onze
toneelclubs hebben we uiteindelijk een
aantal leerlingen naar de kunstopleidingen zien vertrekken met een dijk
aan ervaring.
Randvoorwaarden

Bij ons op school is het een kwestie
van jaren geweest, voordat de betekenis
van toneel voor leerlingen tot op het
hoogste niveau was doorgedrongen.
Jarenlang hebben we moeten vechten
tegen het vooroordeel dat toneel maar
een randverschijnsel was. Een van de
randvoorwaarden is dus dat de directie
tijd, geld en middelen beschikbaar stelt
en zo nodig de organisatie daar op wil
aanpassen, al was het alleen maar met
mate. Daaruit volgt een andere
randvoorwaarde, namelijk dat je met
een goed uitgewerkt voorstel moet
komen, zodat je plan geen eendagsvlieg zal blijken te zijn, maar een
structuur biedt die langer stand zal
houden. Enthousiast beginnen en
binnen de kortste keren weer stoppen
is absoluut niet bevorderlijk voor het
overtuigen van een directie. Het
opstellen van een tot in de kleinste
details uitgewerkt draaiboek geeft veel
steun. Zelf werk ik met een draaiboek
voor het kerstspel met minimaal 1 45
onderdelen, uitgesplitst naar allerlei
categorieën. Steun van collega's is
onontbeerlijk, al zijn ze alleen al bereid
om de hoofdrolspeler een herkansing
te geven vanwege een verpest
proefwerk. Het is van belang om de
taken te verdelen, naast iemand die het
totaaloverzicht heeft en houdt. De
ervaring leert dat vaak leerlingen maar
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ook leraren niet altijd in staat zijn het
overzicht te bewaren, maar wel heel
goed zijn in een beperkt aantal details,
waar ze de verantwoordelijkheid voor
dragen. Kortom: je hebt wel een
kapitein op je toneelscheepje nodig.
Een andere randvoorwaarde is
natuurlijk een fatsoenlijke zaal met
goede mogelijkheden voor het
opbouwen van het decor en het
aanbrengen van licht en geluidsapparatuur.
Een schitterende uitvoering in een
flutdecor met verkeerde belichting en
piepende luidsprekers brengt iedere
deelnemer ter plekke het zweet op de
rug, als deze al niet in huilen uitbarst.
Uitvoering

Na ruim twintig jaar is het makkelijk
praten over hoe het allemaal vorm kan
krijgen. Zou je pas beginnen, dan
moet je alles geleidelijk opbouwen in
de hoop dat er steeds meer mensen
willen gaan meedoen. Dus begin met
een gekocht toneelstukje in een kleine
bezetting met een combinatie van
leraren en leerlingen. De keuze van het
stuk is van groot belang. Maak je alles
meteen veel te groot, dan gaat er ook
meteen te vaak en te veel mis. Het is
misschien mogelijk een bestaand
toneelstuk wat om te bouwen en er
muzikale fragmenten aan toe te voegen
dan wel er stukken uit te schrappen. Je
kunt op grond van je aanmelding aan
leerlingkwaliteiten stukken eraan
toevoegen, rollen splitsen of samenvoegen. Het toont meteen een heel stuk
smakelijker als het stuk beter past in je
eigen situatie. Je moet wel heel goed
zijn om meteen een stuk te brengen,
waar mensen anderhalf uur met open
mond naar zitten te kijken en te
luisteren. De mens is nu eenmaal
vooral visueel ingesteld. Een stuk tekst
van acht tot tien minuten, zonder dat
er echt iets te zien valt, leidt vrijwel
meteen tot afhaken van het publiek.

Onze zelfgeschreven kerstspelen
beslaan momenteel ongeveer 40
kantjes A-vier met maximaal veertien
liedjes. Dat is dan een stuk van
minimaal anderhalf uur, maar dan heb
je ook wat. Zoiets moet je eerst in
kleinere eenheden oefenen om te
kijken wat er werkt en wat zeker niet.
Maar beginnen met een perfect
uitgevoerd stuk van twintig minuten is
al niets mis.
Je kunt starten met een oproep in de
schoolkrant of iets dergelijks. Je zal
een keuze moeten maken of iedereen
die zich opgeeft ook werkelijk mee kan
doen of dat je zal moeten selecteren.
Bij ons op school gebeurt dat niet, rijp
en groen zit en speelt door elkaar van
hoog tot laag. Dat is vanaf het begin
ook zo geweest. Dat levert uiteraard
ook alleen maar weer voordelen op.
Ook de techniek moet langzaam
worden opgebouwd. Sommige
leerlingen vinden het prachtig daar
dagen mee bezig te zijn en voor hen is
het stuk in feite ondergeschikt aan het
schuiven met de knoppen op de
mengpanelen. Maar ook deze
technische mensen moeten :iets met
toneel willen of in elk geval zich
ondergeschikt willen maken aan het
totaal. Een licht- en geluidplan is een
vereiste. Ze moeten het stuk echt goed
kennen, willen ze op tijd kunnen
reageren met hun knoppen. Grimeuses zijn soms in te huren, maar soms
blijken leerlingen zelf ook heel goed in
staat koppen te maken. een boekje als
Grimas doet wonderen. Per kop moet
je dan weer rekenen op een kwartier
om maar eens een voorbeeld te geven.
Heb je twee uur voorbereidingstijd en
twintig spelers, dan kun je uitrekenen
hoeveel grimeuses je nodig hebt. Voor
kleding en decor geldt iets vergelijkbaars, dat wil dus weer zeggen, dat er
een plan moet liggen, en wel ruim van
te voren. En dan kun je natuurlijk met
CKV-opdrachten gaan strooien.

Decorontwerp en kledingontwerp zijn
mooie opdrachten. Het afgelopen jaar
heb ik aan twee meisjes uit 4-havo,
samen met de leraar handvaardigheid
twee keer 40 studielasturen (slu's) in
de vrije ruimte kunnen uitdelen voor
het decorontwerp en uitvoering.
Dat zou met andere onderdelen van
het toneel ook kunnen, bijvoorbeeld
het ontwerpen en uitvoeren van de
programmaboekjes, posters, toegangskaarten en dergelijke.
Het is maar of men op school bereid is
daarvoor studiebelastingsuren
beschikbaar te stellen. Wij kunnen
maximaal 200 slu's uitdelen voor
toneelactiviteiten die een bijdrage
leveren aan het algemeen belang van
de gehele school. Het gaat dus niet om
obscure clubjes met nog onduidelijker
acties. Het bijdragen aan een
toneeluitvoering moet voor iedereen
bereikbaar zijn.
Continuïteit

Het is een kwestie van het formeren
van een groep, die er echt een hoop tijd
en energie tegenaan wil gooien. Dat
moet ook in de taakbelasting worden
opgenomen. Het zal duidelijk zijn dat

het je als leraar veel tijd kost, dus er
moet wat tegenover staan. Als je er op
een of andere manier voor betaald
wordt, dan moet je daarover verantwoording kunnen afleggen. Bij ons
worden er voor leraren in totaal 400
klokuren gereserveerd voor dit soort
activiteiten. In praktijk komt het erop
neer dat er elk jaar een kerstspel is, om
het jaar een songfestival en om het jaar
iets anders, zoals bijvoorbeeld een
circus. Er zijn dus twee grote evenementen per jaar. De ondersteuning
vindt nog steeds plaats door de WST en
met medewerking van de leerlingenvereniging `Plus Est En Vous'. Mijn
ervaring is, dat hoe meer mensen je er
bij weet te betrekken, hoe groter de
kans is dat het jaar daarop de leerlingen vragen, wanneer ze zich weer
kunnen opgeven voor dit soort activiteiten.
Of mijn bijdrage iets oplevert voor
leraren die iets zouden willen
opstarten, weet ik niet. Ik ben altijd
bereid om collega's te woord te staan
en om naar aanleiding van dit artikel
verder te praten en informatie te
verstrekken.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Bartho Braat e.a. (red.), Handboek
Amateurtheater. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum, z.j. [losbladig systeem].
B. Dieho e.a., Speloefeningen. Amsterdam:
International Theatre, 1998.
Meer informatie

Maarten Foeken
Tel. ( 0 4 88 ) 45 1 5 44 (school)
Tel. (0488) 45 21 64 (privé)
E-mail: m.foeken@planet.nl
Uitgeverij Vink (voor toneelwerken en het
genoemde Grimas)
Tel. (072) 51I 24 07
Fax (072) 515 53 66
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Pop, podia en poëzie binnen Bazar
Speciaal voor docenten werkzaam in het vmbo wordt
momenteel Bazar ontwikkeld, het leesbevorderingsproject
waarin expliciet aandacht wordt geschonken aan poëzie en
podiumkunsten. Meer achtergrondinformatie over Bazar
staat in Tsjip/Letteren, jaargang io, nummer 2, waar Joop
Vinck ingaat op de doelstellingen, uitgangspunten en
inhoud van het project.
Anne-Mariken Raukema

30

Eind 1998 maakten Stichting Lezen en
Sardes — een zelfstandig bureau in de
educatieve sector — een concrete start
met een leesbevorderingsproject voor
het vmbo — toen nog vbo en mavo:
`Bazar, leesbevordering in het vmbo'.
Het grootste deel — ruim 6o% — van de
basisschoolleerlingen komt in het
vmbo terecht en algemeen wordt
gedacht dat het leesplezier van deze
leerlingen niet groot is. Lezen lijdt aan
een negatief imago, bij veel leerlingen,
hun ouders en bij een deel van de
docenten. Een inventarisatie in het
voorjaar van 1999 leverde een
— onverwacht groot — aantal projecten
op dat op verschillende plaatsen was
ontwikkeld. Het resultaat was niet
alleen zeer gevarieerd in de zin dat de
ontwikkelaars van verschillende
herkomst waren — bibliotheken,
scholen, centra voor kunsteducatie en
de brancheorganisaties van kranten en
tijdschriftuitgevers — maar ook in de
mate waarin met de verschillende
projecten ervaring was opgedaan.
Gekozen werd voor projecten die in de
praktijk hun kwaliteit al bewezen
hadden. Heel nadrukkelijk is niet
geopteerd voor het zogenaamde
`theezakjesmodel', waarbij succesvolle
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projecten voor vwo en havo herschreven worden voor het vmbo, dat immers
een heel andere didactiek en inhoud
vraagt dan vwo en havo. Het project
werd `Bazar' gedoopt, mede omdat het
gaandeweg de vorm van markt kreeg.
De praktisch uitgeschreven lessen met
kant-en-klaar leerlingenmateriaal
bieden zowel de beginnende als de
meer ervaren docenten concreet
materiaal om meteen mee aan de slag
te gaan. Per leerjaar zijn zes (dat geldt
voor het vierde leerjaar) à twaalf (voor
de eerste klas) deelprojecten uitgewerkt
voor binnen de lessen Nederlands,
daarnaast zijn er vijf deelprojecten voor
de verlengde schooldag.
Deelprojecten

Dit schooljaar worden op vijf scholen
de deelprojecten in proef uitgevoerd
die in de klas plaatsvinden. Het
Trajectum College in Maastricht voert
alle buitenschoolse projecten uit. Waar
nodig worden de lesbeschrijvingen
aangepast. Het komend voorjaar is het
gehele pakket beschikbaar. Dat de
docent Nederlands een cruciale rol
speelt in de uitwerking van Bazar,
behoeft dus geen betoog. Voor de
duidelijkheid: Bazar is geen vervanging

van een bestaande methode, maar
werkt als aanvulling. Om de werkdruk
van de docenten Nederlands niet nog
groter te maken, kan het onderdeel
`fictie' uit de methode worden
vervangen door Bazar, of onderdelen
daaruit. Jaarlijks komen projecten
waarbij wordt gelezen rond thema's,
genres als poëzie en het gebruik van de
bibliotheek terug. De uitgebreide versie
van Bazar biedt in de eerste drie
leerjaren jaarlijks 40 uur en in het
laatste (examen)jaar 28 uur leesbevordering. Concreet betekent dat één uur
leesbevordering per week. Voor wie dat
te veel lijkt, kan beginnen met het
basispakket, om geleidelijk te worden
`verleid' tot meer. Bazar biedt ook
praktische mogelijkheden tot invulling
van CKV, met name door de deelprojecten die duidelijke koppelingen
hebben met film, theater, beeldende
kunst en muziek. Ook om concreet
gestalte te geven aan cultuur en school
geeft Bazar handreikingen, immers
aan twee van de drie speerpunten
voldoet Bazar: vmbo en cultuureducatie, in dit geval literaire vorming.
De lessen voldoen allemaal aan de
uitgangspunten van Bazar. Ze zijn
aangepast aan de kenmerken van de
leerlingen in het vmbo. Er worden
eenvoudige teksten gebruikt, de
opdrachten zijn kort, de werkvormen
gevarieerd en in de titelkeuze van de
boeken wordt expliciet aandacht
geschonken aan de culturele diversiteit

van de leerlingenpopulatie. Ook is er
sprake van aansluiting bij de
kenmerken van en wensen in het
vmbo-onderwijs: het zijn kant-en-klare
lessen, uitgewerkt op twee niveaus.
Bazar sluit direct aan bij het examenprogramma fictie en speelt in op de
actuele ontwikkelingen als CKV en
media-educatie. Tenslotte sluit Bazar
ook aan bij lokaal beleid: de samenwerking met de openbare bibliotheek en
instellingen voor kunsteducatie, alsook
de ontwikkelingen rond de verlengde
schooldag komen in Bazar concreet
terug.
Podiumkunsten

Op het gebied van de podiumkunsten
is één deelproject heel prominent
aanwezig: `Draaiboek theater'. Voor
alle vier leerjaren is een draaiboek
ontwikkeld om een (jeugd)theatervoorstelling in school of een bezoek aan
een voorstelling in het theater te
organiseren. juist omdat het moeilijk
is in te schatten welke voorstelling(en)
bezocht zullen worden, is hier gekozen
voor een draaiboek, met uitgewerkte
werkvormen en opdrachten die per
voorstelling nader ingevuld worden.
De instelling voor kunsteducatie ter
plaatse kan een essentiële rol spelen in
de keuze van de voorstelling. Het
draaiboek voorziet in twee mogelijkheden: het basispakket, bestaande uit een
les voor en een les na de voorstelling,
en het verdiepingspakket, dat twee
lessen ervoor en erna omvat. Aan de
hand van een aantal nieuw aangeleerde
begrippen bespreken leerlingen met
elkaar de door hen bezochte toneelvoorstelling. Ze leren en ervaren dat
over een zelfde voorstelling verschillende meningen bestaan en respecteren
deze. De docentenhandleiding biedt
relevante achtergrondinformatie over
theater — conflict, tekst en thematiek,
personages, speelstijl en toneelbeeld —,
over het vinden van een geschikte

voorstelling, de mogelijkheden die het
steunpunt kunstzinnige vorming biedt,
recensies en een literatuurlijst. De
lessen in het basispakket worden door
de docent Nederlands gegeven —
eventueel ook drama. Bij de verdiepingslessen worden bij voorkeur
docenten handvaardigheid of textiele
werkvormen betrokken. In de
verdiepingslessen in de basisvorming
worden een kostuum en een affiche
ontworpen en gemaakt, in de derde en
vierde klas is dit vervangen door een
maquette en een recensie. `Draaiboek
theater' werd ontwikkeld door Edu-Art
Gelderland, de provinciale organisatie
voor kunst- en cultuureducatie.
`Verbeelden'

Een ander podiumproject is `Verbeelden', een vierdelige cyclus van 90
minuten, bedoeld voor de verlengde
schooldag. De leerlingen worden door
een theatervoorstelling, die gebaseerd
is op een bestaand (jeugd)boek,
gestimuleerd om zelf het boek te gaan
lezen, zelf verhalen te vertellen en te
schrijven. De lessen zijn voorzien van
concrete opdrachten en werkbladen
voor de leerlingen. In de eerste
bijeenkomst komt een acteur van het
Verteltheater een of meer verhalen
vertellen en uitbeelden. Deze les vormt
de basis voor uiteenlopende activiteiten
zoals het tekenen of uitbeelden van een
stripverhaal, het zelf schrijven van een
verhaal of het bedenken van een
kringverhaal. Een school kan de
acteurs van het Verteltheater inhuren
voor de voorstelling in eigen huis, mits
daarvoor een voldoende grote ruimte
beschikbaar is. In het kader van Bazar
kunnen de leerlingen via deze
naschoolse activiteit meedoen aan de
landelijke verhalenwedstrijd van de
Verhalenverteldagen, eind februari in
Utrecht. De winnaar ontvangt de `Op
verhaal bokaal' en het uitverkoren
verhaal wordt uitgewerkt als theater-

voorstelling. Over popmuziek is geen
specifiek deelproject opgenomen, al
bieden verschillende deelprojecten wel
mogelijkheden om de ware liefhebber
aan zijn trekken te laten komen; te
denken valt aan gerichte
(zoek)opdrachten in bibliotheekprojecten als `Informatie zoeken in de
bibliotheek' en aan een project als
`Tijdschrift in de klas', waarbij
leerlingen aan de hand van hun
favoriete tijdschrift — en dat kan heel
goed een blad over popmuziek zijn —
verschillende opdrachten uitvoeren.
Poëzie en pop

Over poëzie, eventueel gecombineerd
met popmuziek, springen twee
deelprojecten in het oog: `Doe maar
dicht maar' voor de twee eerste
leerjaren en `Zo gedacht zo gedicht'
voor de twee laatste leerjaren. Stichting
Doe maar dicht maar ontwikkelt al
vijftien jaar lesmaterialen voor scholen
voor voortgezet onderwijs. Leerlingen
schrijven gedichten rond een thema en
kunnen die — niet verplicht! — insturen.
In Groningen wordt jaarlijks in het
voorjaar de landelijke slotmanifestatie
georganiseerd, een feestelijke en
inspirerende bijeenkomst, waar niet
alleen de tien finalisten hun gedichten
voordragen, maar waar ook bands,
rappers en professionele jonge dichters
te horen en te zien zijn.Voor Bazar zijn
per leerjaar vier lessen uitgeschreven:
`jij speelt de hoofdrol', `Sporten is
cool!', `Dierenmanieren' en `Routebeschrijving' voor het eerste leerjaar, en
`Weersverwachting', `Ik voel wat jij niet
voelt', `Medelanders' en `Vakantie en
landschap' voor het tweede leerjaar.
Elke les kent een vast patroon: een
inleiding van een kwartier, io minuten
oriëntatie op het thema, io minuten
stapsgewijs een gedicht schrijven. Ook
de slotfase duurt io minuten. Hierin
komen de drie voorafgaande stappen
tesamen: leerlingen `husselen' de
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genoteerde woorden samen, zodat er
een gedicht ontstaat. De les wordt kort
afgesloten. De op de werkbladen
uitgewerkte opdrachten zijn gesteld
aan de hand van gedichten van
dichters als Remco Ekkers, of van
gedichten uit de bundel Doe maar dicht
maar, die jaarlijks verschijnt en waarin
de genomineerde gedichten zijn
opgenomen.
Al jarenlang organiseerde de stichting
Kunst en Cultuur Noord-Holland met
succes `Zo gedacht zo gedicht', dat in
grote lijnen volgens hetzelfde stramien
werkt; gedichten schrijven en
desgewenst (ook niet verplicht)
meedingen naar de landelijke
wedstrijd. In september is de derde
editie van `Zo gedacht zo gedicht' van
start gegaan. Thema van dit jaar is
`Beelden in gedichten', ofwel de
invloed van foto's, affiches, film- en
televisiebeelden op jonge dichters. Net
als bij `Doe maar dicht maar' zijn de
opdrachten op werkbladen van `Zo
gedacht zo gedicht' geformuleerd aan
de hand van gedichten van zowel
bekende dichters als Jules Deelder, Jan
Eijkelboom, Rutger Kopland, Mustafa
Stitou, als prijswinnaars van vorige
edities. In de speciale poëzie-editie van
het tijdschrift Plug is het thema op een
aantrekkelijke manier uitgewerkt. In
januari 2001 vindt een manifestatie
plaats, waar de winnaars bekend
gemaakt worden.

minuten, de eerste drie gaan over
poëzie, personificatie en het ontstaan
van beeldende kunstwerken. In de
vierde `les' wordt een tentoonstelling in
de buurt bezocht en in de laatste
vertalen de leerlingen de indrukken
van dit bezoek in dichtvorm. Dit
gebeurt aan de hand van een speciaal
ontwikkelde `kijkwijzer'. Concreet
betekent dit dat de jongeren middels
gevarieerde en aantrekkelijke
opdrachten leren zich in te leven in de
ontstaansgeschiedenis van een
kunstwerk. Aan de hand van vijf
reproducties van kunstwerken van
onder anderen Picasso, Panamarenko
en Keith Haring worden opdrachten
uitgezet, die zowel individueel als in
groepjes worden uitgevoerd. De
werkbladen bij de lessen bieden een
aardig beeld van mogelijke koppelingen tussen poëzie en beeldende kunst:
afbeeldingen van de bomen van Piet
Mondriaan met gedichten van
bijvoorbeeld Hans Andreus, Karel
Soudijn en Fetze Pijlman. `Hoeveel
weegt blauw' wordt uitgevoerd door de
docent Nederlands, bij voorkeur in
samenwerking met een docent
beeldende of literaire vorming van de
kunsteducatie-instelling ter plaatse. De
openbare bibliotheek of de boekhandel
kan worden ingeschakeld voor het
samenstellen van een leeskist. Voor de
vierde les moeten medewerkers van
een museum, kunstuitleenorganisatie
of galerie worden ingeschakeld.

Verlengde schooldag

Er zijn twee poëzieprojecten die in de
verlengde schooldag kunnen worden
ingezet en voor alle leerjaren inpasbaar
zijn: `Hoeveel weegt blauw' en `Mijn
fluwelen kamer'. `Hoeveel weegt
blauw' werd ontwikkeld in Zeeland en
is een initiatief van de Zeeuwse
Bibliotheek in samenwerking met
Scoop, de provinciale organisatie voor
onder andere kunsteducatie. Het is een
serie van vijfbijeenkomsten van elk 90
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Lesopbouw

`Mijn fluwelen kamer' biedt in vijf
bijeenkomsten een gestructureerde en
speelse werkwijze om zelf teksten te
(leren) schrijven, bijvoorbeeld een
zevenaar (tekst van zeven regels) of een
triolet, een gedichtje van acht regels,
waarin de eerste regel na de derde
wordt herhaald, en na de zesde regel
de beide eerste regels. Het accent van
dit deelproject ligt op de zintuiglijke

waarneming bij alledaagse onderwerpen, en door effectieve tips en
verhelderende vragen wordt de
creativiteit van de leerlingen gestimuleerd. Geheel in de lijn van de
deelprojecten van Bazar zijn de lessen
opgebouwd uit verschillende
kortdurende activiteiten, die afwisselend groepsgewijs, individueel, in
tweetallen en klassikaal worden
uitgevoerd. De ontwikkelaars —
docenten van de Taaldrukwerkplaats in
Eindhoven — kozen voor de opzet van
de lessen voor de vier `i-fasen': in de
introductie maken de leerlingen
kennis met het onderwerp, tijdens de
inventarisatie worden ervaringen en
ideeën verzameld, bij het inzoomen
wordt een tekst uit de eigen verzameling gekozen en in de inlijstfase ten
slotte wordt aan het geschreven
product de nodige aandacht geschonken om het er goed uit te laten zien.
Bazar voorziet niet alleen in een
handleiding voor docenten en per
leerjaar een map met leerlingenmateriaal. Ook is voorzien in een website —
www.bazarweb.nl — als aanvulling op
de papieren materialen, bijvoorbeeld
voor docenten om hen op de hoogte te
houden van geschikte nieuwe boeken
en om ervaringen uit te wisselen, maar
ook voor bibliotheekmedewerkers en
voor hen die verbonden zijn aan de
centra voor kunsteducatie. Op de
website kunnen leerlingen gedichten
publiceren die zij schreven in het kader
van een van de poëzieprojecten en
nieuwe boektitels vinden.
Drie keer per jaar verschijnt de
Nieuwsbrief Bazar. U kunt deze gratis
aanvragen bij Sardes, tel. (030) 2 32 62 00
of e-mail: bazar@sardes.nl.
.
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Werkelijkheid

Jacques de Vroomen

Het lijkt zo simpcl, maar simpel is het allerminst, het begrip 'werkelijkheid', Bij de menselijke
werkelijkheid kun je globaal aan twee niveaus denken. Je hebt het niveau van de retoriek en het
niveau van het zintuiglijk concrete. Als u mij bijvoorbeeld vraagt naar mijn opvattingen over het
huwelijk, betreed ik het niveau van de retoriek. Als u vervolgens nauwkeurig, met geheime camera/ s
bijvoorbeeld, de praktijk van mijn huwelijksleven in beeld brengt, bent u op concreet niveau bezig.
Het zou goed kunnen dat u in dit geval een relatie ziet, tussen de retoriek en het concrete in praktijk
en beeld gebrachte huwelijk. Zeer waarschijnlijk stoot u echter ook op verschilpunten. Verschillen
kunnen het gevolg zijn van ordinair liegen. Ik doe mij welbewust mooier of modieuzer voor dan ik
ben. Maar geconstateerde verschillen kunnen lang niet altijd worden afgedaan als 'lcugens'. Ik noem
een voorbeeld op een ander terrein. Een docent Nederlands zegt in een interview dat hij sterk
geporteerd is voor communicatief moedertaalonderwijs. Een onderzoeker ziet hem vervolgens in
zijn lessen een onevenredig groot deel van zijn tijd aan spelling besteden. Geconfronteerd met zijn
eerdere uitspraak zegt de docent: '[a maar als ze, bijvoorbeeld in brieven, spelfouten rnakcn, is dat
zeer storend voor de comrnunicatie.' De docent kan een smoesje debiteren. Maar het kan ook anders
liggen Het is heel goed mogelijk dat er in de eigen visie geen sprake is van een tegenstelling tussen
retoriek en concrete praktijk.
In de eerste zin van mijn stukje schreef ik over 'menselijke werkelijkheid'. De werkelijkheid van
mensen, niet van dieren, kent een beneden- en een bovenetage. De bovenbouw, de retoriek, is een
essentieel deel van de menselijke werkelijkheid. De retoriek is veel meer dan een vlag die de lading
moet dekken. Ze is ook meer dan 'de theorie'. Laat ik het toelichten vanuit de cultuurgeschiedenis.
Neem het begrip 'het ridderlijke' in de late middeleeuwen. Ook daar zie je bovengenoemde twee
niveaus. Concreet waren ridders in hun tijd doorgaans druk bezig met het consolideren en zo
mogelijk uitbreiden van hun macht. Intriges, valse beloften, ornkoperij, openlijke oorlog. [e komt
het allemaal tegen. Op retorisch niveau was de ridder primair onbaatzuchtig. Hij kwam op voor
zwakken als er onrecht dreigde en bij vrouwen was hij geen lompe macho, ook niet de versierder
maar de man van hoofse omgangsvormen. Moderne historici kijken veel meer dan vroeger door een
economische bril naar het verleden. Over de late middeleeuwen kun je bijvoorbeeld lezen dat het
economisch zwaartepunt in de samenleving was komen liggen in de steden bij de opkomende
burgerij. Die burgers beschikten over veel meer geld dan de sterk verarmde adel. Dit moderne beeld
van de laatmiddeleeuwse samenleving schiet tekort omdat de werkelijkheid maar op een niveau, het
eerder genoemde concrete niveau, gedefinieerd wordt. Met het platter worden van de beurs was het
niet gedaan met de uitstraling van de ridderlijke stand. Want het retorisch niveau was met het
financieel niveau niet gelijkelijk gedaald. De literatuur biedt hiervan een overtuigend bewijs. Voor de
leeswolven en wolvinnen van die tijd waren de ridderromans niet aan te slepen. In de literatuur kom
je overigens, net als in het leven buiten die literatuur, bovengenoemde twee niveaus voortdurend
tegen.
Neem bijvoorbeeld het abel spel Lanseioet van Denemerken. Lanseloet, kroonprins van Denemarken,
is een puber van pakweg zestien jaar. Hij is verliefd op een meisje van lagere stand, Sanderijn. Jonge
meisjes waren in de middeleeuwen, net als tegenwoordig, doorgaans een stuk verstandiger dan hun
mannelijke leeftijdsgenoten. Sanderijn houdt Lanseloet op afstand omdat ze zich realiseert dat hij
zijn trouwbelofte niet kan waarmaken. Haar stand is daarvoor immers te gering. Als de moeder van
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Lanseloet ontdekt wat haar zoon van zins is, wordt ze woedend. Huwelijken dienen immers niet op
basis van liefde, maar uit politi eke overwegingen gesloten te worden. Ze bedenkt een zeer gemene
streek. Ze weet de situatie zo te arrangeren dat Lanseloet Sanderijn verkracht. Sanderijn vlucht
daarop het kasteel en het land uit. De liefde is over en moeder heeft haar zin. Maar de liefde van
Lanseloet is niet over. Hij doorziet de intrige van zijn moeder, bekent zijn schuld en sterft - want
Sanderijn is definitief onbereikbaar - van liefdesverdriet.
Als je het hierboven door mij besproken werkelijkheidsconcept toepast op de ridderlijke werkelijkheid in dit verhaal, dan kun je wederom een concreet en een retorisch niveau onderscheiden. Over
de moeder van Lanseloet zou je kunnen opmerken dat haar optreden beperkt blijft tot een concreet
niveau. Lanseloet is zich bewust van een retorisch niveau: de hoofse omvang met vrouwen. Als hij
het lokkertje dat zijn moeder hem voorhoudt aanpakt, beperkt hij zich tot het concreetheidsniveau
van zijn moeder. Hij laat het retorische niveau schieten en daarna gaat het grondig mis.
In het gewone dagelijkse leven zijn het concrete en retorische niveau onderscheidbaar maar in de
praktijk zeer ingewikkeld onderling verstrengeld. Literatuur is anders dan het leven 'in het echt' in
die zin dat het concrete en het retorische doorgaans wat duidelijker afgebakend tegenover elkaar
worden gezet. Het retorische niveau wordt er vaak ook wat nadrukkelijker in benoemd. Literatuur
wil iets duidelijk maken en dat doe je niet door het leven te kopieren maar door het te structureren.
Het woord 'werkelijkheid' is een belangrijk begrip als het gaat am kunst en kunstonderwijs. Een
must binnen CKV. Maar dat wist u ook wei.

Jacques de Vroomen
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Wat is er aan de hand met een krentenbol met kaas,
als oma vertelt en bij De Beddengigant?
Door aandacht te geven aan het schrijfproces ontstaan teksten die beter uitdrukken wat een schrijver wil meedelen in
een tekst. Na een tijd waarin ik veel had geschreven, besloot
ik weer bewust met min schrik fproces aan de gang te gaan.
Wat vindt er eigenlik plaats in min hoofd als ik bezig ben
met schrijven? Ik volgde een cursus `proza schrijven'. In dit
artikel beschriff ik drie schrijfrondes uit die cursus: beginnen
met schrijven, verder schrijven en aan elkaar schrijven. Aan
de hand van deze beschrijvingen en van stukjes tekst in eerste en herschreven versies laat ik zien hoe schrijfprocessen
zichtbaar worden.
Suzanne van Stratum

Tekstbespreken

`Een klein jaar na het schrijven van
mijn foldertekst, vind ik het leuk om
even te laten horen dat ik heel positieve
reacties heb gekregen. Met name:
"Heel erg zoals jij bent." (...) Vaak
vertel ik aan mensen uit mijn netwerk
hoe de tekst tot stand is gekomen. Ik
ben nog steeds heel enthousiast over je
formule van de tekstbespreking.'
Deze ansichtkaart kreeg ik van Mirjam
de Groot. Mirjam is een psycholoog die
`personal coaching' aanbiedt. Zij
benaderde mij toen ze bezig was met
de ontwikkeling van haar folder.
Tijdens de voorbereiding op de start
van mijn tekstbureau In de regel
ontdekte ik dat een groep mensen geen
teksten wil uitbesteden maar er juist
zelf aan wil schrijven en behoefte heeft
aan begeleiding daarbij. Mirjam was
zo'n schrijver. Ze was heel taal- en
schrijfvaardig, maar kwam tijdens het
schrijven problemen tegen. Ze vond het
moeilijk om te beginnen met schrijven

en om aan het schrijven
te blijven. Ze had hele
duidelijke ideeën over
de inhoud van de folder,
maar ze vond het
moeilijk om deze in een geschikte vorm
te gieten. Er lag een oude folder en
ander materiaal, maar ze vond het
lastig om deze in haar eentje te
herschrijven voor de nieuwe bestemming. Voor deze groep mensen wil ik
met mijn tekstbureau iets betekenen. Ik
bied begeleiding en ondersteuning bij
het schrijven in de vorm van tekstbesprekingen waarin de nadruk ligt op
het schrijfproces. Mijn uitgangspunt
daarbij is tweeledig. Enerzijds moet het
schrijven leiden tot een tekst die past
bij de persoon, het bedrijf of de
activiteit. Anderzijds moet het leiden tot
een tekst die aansluit bij de bedoeling
die de schrijver heeft met de tekst en de
mensen die de tekst gaan lezen. Met
Mirjam voerde ik verschillende
tekstbesprekingen. Door te praten over

haar schrijfproces ontstond een tekst
die ook echt uitdrukte wat ze bedoelde
uit te drukken in die tekst.
Het kleine jaar

Naar aanleiding van Mirjams kaart
keek ik terug op het afgelopen `kleine
jaar'. Door mijn werk voor In de regel
een heel productief j aar, waarin ik veel
schreef diverse onderzoeksverslagen,
rapporten en artikelen, maar ook
verschillende training- en toetsmaterialen, en ook teksten voor folders,
mailings, offertes en websites. Een jaar
waarin vooral het schrijfproduct
belangrijk was gebleken. Het was tijd
om ook zelf weer bewust met het
proces van mijn schrijven aan de gang
te gaan. Wat vindt er eigenlijk plaats in
mijn hoofd als ik bezig ben met
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schrijven? Hoe maak ik gebruik van
schrijfstrategieën? Hoe ziet mijn
schrijfproces eruit? Hoe reflecteer ik
op mijn schrijfactiviteiten? Ik zocht
een cursus waarin ik met deze vragen
aan de slag kon. Door de cursusvorm
kon ik een vast moment in de week
reserveren voor mijn schrijfproces.
Proza schrijven

Ik kwam in contact met Stichting Taal.
Deze stichting ontwikkelt na- en
bijscholingscursussen, trainingen,
onderwijsprojecten, lesmateriaal en
manifestaties op het gebied van
literaire vorming. De na- en bij scholingscursussen hebben als uitgangspunt dat
'je vanuit je eigen schrijfproces leert
anderen te begeleiden. Door eerst
aandacht te hebben voor het eigen
schrijven en daarna voor de overdracht
van het schrijven zijn de cursussen ook
geschikt voor mensen die vooral bij het
"zelf schrijven"gedeelte belang
hebben.'
De cursussen worden gegeven door
docenten van de schrijfopleiding aan
de faculteit theater van de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht. Deze
docenten schrijven zelf ook. Ze zijn
ook verbonden aan andere kunstacademies en PABO's, als docent, freelance
trainer of consulent literaire vorming.
Ik koos de cursus `proza schrijven'. In
deze cursus kwamen onder andere de
volgende schrijfrondes aan de orde:
beginnen met schrijven, verder
schrijven en aan elkaar schrijven.
Beginnen met schrijven

Tijdens de eerste schrijfronde kregen
we de volgende schrijftaak: `Beschrijf
uit de afgelopen week drie momenten
waarin je iemand gedag zei.' Zo'n
moment is bijvoorbeeld dat je door de
stad fietste, een bekende op de stoep
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zag lopen en dat jullie naar elkaar
zwaaiden. Vervolgens lazen we de
fragmenten aan elkaar voor. We kozen
steeds één fragment waarmee de
cursist verder zou gaan.
Anders dan bij zakelijke teksten is het
niet nodig eerst een schrijfplan te
formuleren. Bij de prozateksten gaat
het meer om de gebeurtenis dan om
het doel en de doelgroep van de tekst.
Doordat het gaat om een dagelijkse
gebeurtenis kan iedereen ook meteen
beginnen met schrijven. Het is prettig
om zodoende met een alledaags
onderwerp aan de slag te gaan. Een
onderwerp dat duidelijk is en niet
beladen of achterhaald. Hierdoor krijgt
het schrijven de nadruk, en niet de
lading van het geschrevene.
Krentenbol met kaas

`Heb je geen jas bij je?' vraagt mijn oma.
We staan in de gang. In mijn hand een
krentenbol met kaas. Oma deed die in een
lege broodzak. Ze knipte de bovenkant
van de zak. De krentenbol past er precies
in.
Jawel, die ligt in de auto.'
`Dag kind. Tot ziens dan maar, zullen we
zeggen.'
De gaskachel gloeit zachtjes. Aan de
kapstok hangen de vertrouwde jassen op
hangertjes naast elkaar. Opa's hoed ligt
bovenop. De standaard in de hoek omvat
een paraplu. In de spiegel met het kastje
ervoor zie ik ons staan.
`Dag oma. Tot de volgende keer.'

Tijdens de bespreking van dit fragment
komt de lezer aan bod. De `krentenbol
met kaas' laat goed zien wat er gebeurt
als de schrijver zich niet goed inleeft in
de lezer. Het is als schrijven over de
`man zonder hoed'. De schrijver moet
eerst een man met een hoed ten tonele
brengen, pas dan kan de hoed
verdwijnen en is er sprake van een
man zonder hoed. Ook bij prozaschrijven is het herschrijven essentieel.

Spelling, interpunctie en lay-out
krijgen pas bij latere versies de
aandacht. Hierdoor krijgt eerst de
gebeurtenis de ruimte om betekenis te
krijgen:
In de keuken hoor ik oma rommelen. Ze
smeert een krentenbol met boter en kaas.
De broodplank is als bovenste la
opengeklapt en naar buiten geschoven.
Met een groot mes snijdt ze het korstje van
de plak kaas.
`Het is anders zonder je opa.'
Ze doet de krentenbol in een lege
broodzak. Van de bovenkant van de zak
knipt ze een stuk af, zodat de krentenbol
er precies in past.
`Ze zorgen goed voor hem.'
Uit een potje pakt ze een haakje waarmee
ze het zakje dichtknoopt.
`Heb je geen jas bij je?' vraagt ze.
We staan in de gang. In mijn hand het
zakje met de krentenbol.
Jawel, mijnjas ligt in de auto.'
`Dag kind. Tot ziens dan maar, zullen we
zeggen.'
De gaskachel gloeit zachtjes. Aan de
kapstok hangen de lange, crèmekleurige
jassen op hangertjes naast elkaar. Opa's
hoed ligt bovenop. De standaard in de
hoek omvat een paraplu. In de spiegel met
het kastje ervoor zie ik ons staan.
`Dag oma. Tot de volgende keer.'
Verder schrijven

De volgende schrijfronde gingen we
verder met de hoofdpersoon uit het
uitgewerkte fragment: `Beschrijf vijf
momenten die je ook met die persoon
hebt meegemaakt.' Bijvoorbeeld: vorig
jaar ging je met die persoon naar de
bioscoop en na afloop van de film
bleek je fiets gestolen te zijn. Ook deze
fragmenten werden gezamenlijk
besproken.
Door deze associatieve opdracht wordt
duidelijk dat voorvallen om over te
schrijven voor het oprapen liggen. De
fragmenten hebben voor de schrijver

op een vanzelfsprekende manier met
elkaar te maken. Tijdens de bespreking
worden de fragmenten op waarde
geschat. Niet elke associatie is immers
even spannend. Vooral fragmenten die
de lezer makkelijk `kan zien gebeuren'
blijken nieuwsgierigheid op te roepen.
Fragmenten daarentegen die de lezer
niet helemaal kan volgen, blijken
minder interessant te zijn.
Oma vertelt

Met haar vrijreizen ging ze op pad. Ze
had thuis op de kaart gekeken. Ze wist
precies hoe ze zou lopen vanaf het station.
Veel mensen liepen op straat. De trams
reden overal doorheen. Ze telde de
grachten die ze overstak. In haar straat
bekeek ze de huizen. Ze herkende weinig.
Alles was veranderd. Ze telde de nummers
af. Haar nummer hoorde bij een flat.
Door de nieuwe bakstenen heen, probeerde
ze het huis uit haar herinnering voor ogen
te krijgen. Het lukte niet.

Bij de bespreking van dit fragment
komt het `tonen' aan de orde. Van
tonen is sprake in `het grote paard met
de grijze manen, die met gebogen
poten traag over het hek heenkijkt' als
uitdrukking van `het bejaarde paard'.
Gedachten die in de tekst staan, blijken
vaak signalen te zijn om iets te tonen.
Bijvoorbeeld de gedachte `er is geen
zuchtje wind'. Dit beeld kan mooi
aangetoond worden.
In bovenstaand fragment wordt een
gebeurtenis beschreven waarin heel
veel getoond kan worden. Een gevaar
hierbij is dat er teveel wordt uitgewerkt. Uit het fragment ontstaat dan
een verhaal op zich. Een strategie om
dit te omzeilen is het gebruik van
spreektaal. Als een personage het
verhaal vertelt, spreken de gebeurtenissen makkelijker tot de verbeelding:
`Laatst nog reed hij mij naar het station,'
vertelt oma. `Ik had een vrijreizen. Toen

ben ik naar Amsterdam gegaan. Thuis
had ik zorgvuldig de plattegrond bekeken.
Ik wist precies hoe ik zou lopen vanaf het
station. Het was druk toen ik uit de trein
kwam. Zoveel mensen. Ik moest goed op
mijn tas letten. Buiten het station stond ik
even stil. Dat grote plein, al die gebouwen,
zo bekend en toch weer nieuw. Mijn hart
maakte een sprongetje! Ik liep in de
richting van onze oude buurt. Net als
vroeger telde ik de grachten die ik
overstak. Ik zag de hoge gebouwen. Het
glinsterende water zonder afscheiding
naast de stoep. Eenjong meisje op een fiets
met een tas boodschappen aan het stuur.
De bruggetjes vielen me niet allemaal
makkelijk. Waren die vroeger ook zo
hoog?'
De Beddengigant

Tussen `mijn studie', `ome Piet' en `het
rode kruis' door, bekijkt oma alle etalages
in de Lange Hezelstraat. Pas als we
stilstaan voor De Beddengigant realiseer
ik me dat de straat veel te steil is voor
oma.

Ook beeldspraak en clichés zijn
signalen dat er getoond kan worden.
Tijdens de eerste schrijfrondes hebben
ze een duidelijke functie. Zonder veel
problemen staat er wat de schrijver
bedoelt en hij of zij kan snel verder
schrijven aan het fragment. Pas in een
latere schrijfronde worden beeldspraak, clichés en, zoals in bovenstaand fragment, termen `tussen
haakjes' uitgewerkt. Het is een
uitdaging om door een beschrijving
van de werkelijkheid de lezer symbolen
of clichés te laten herkennen.
Al pratend bekijkt oma alle etalages in de
Lange Hezelstraat. Ze wil precies weten
hoe het met mijn studie gaat en ze vertelt
uitgebreid over haar werk voor het Rode
Kruis. Pas als we stilstaan voor de
winkelpui van De Beddengigant realiseer
ik me dat de straat veel te steil is voor oma.

Aan elkaar schrijven

Met zes uitgewerkte fragmenten gingen
we een volgende schrijfronde in: `Ga na
wat de fragmenten aan elkaar bindt en
schrijf ze aan elkaar.' Er leek nog
weinig verband te zijn tussen de zes
fragmenten en een `echt verhaal'.
Tijdens het bespreken wordt naar het
verbindende element gezocht. Een
techniek is om de fragmenten in een
tijdbalk te plaatsen. Zo wordt
inzichtelijk dat bijvoorbeeld vier
fragmenten in het nu spelen, één
fragment daarbinnen een herinnering
kan zijn en één fragment een
flashback. Fragmenten gaan ook bij
elkaar horen door de tijd waarin ze
geschreven staan. Als alle fragmenten
bijvoorbeeld in de verleden tijd zijn
geschreven, dan krijgt de herinnering
door een tegenwoordige tijd een
logische plek in het verhaal. Bij het aan
elkaar schrijven van fragmenten is het
belangrijk om gebruik te maken van
associaties. Een beschrijving van een
gesprek met iemand kan natuurlijk
plaatsvinden tijdens een boswandeling
die de schrijver in werkelijkheid met
heel iemand anders maakte.
De gang, de keuken en de zitkamer

Er lag het fragment waarin gedag wordt
gezegd. In een ander fragment wordt
een zitkamer beschreven en een
volgende bevat een anekdote over een
auto. Vervolgens gaat een fragment
over een treinreis, één bevat een
herinnering van lang geleden en een
verhaal gaat over bezoek in Nijmegen.
Niet alle fragmenten staan in dezelfde
tijd en ze worden vanuit verschillende
perspectieven verteld. Een bindend
element kan de locatie zijn. Als het
verhaal speelt in een zitkamer, dan kan
daar een ontmoeting plaatsvinden
waarin herinneringen worden
opgehaald. Door het huis te benadrukken wordt dit verband duidelijker. En
dus kwamen er verbindende zinnen als:
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`Ga maar vast zitten. Ik kom er zo aan,'
zegt oma vanuit de keuken.
Ik hoor de kraan, gerinkel van kopjes en
een zacht geneurie. Met een voldane
glimlach zit ze later in haar stoel.
`Kind, wat heerlijk datje er bent.'
We drinken thee. De klok tikt zachtjes.
(...) We drinken nog een kopje thee. Op
straat staat de witte auto. We kijken er
allebei naar.
`Die heeft opa nog voor de deur gezet,'
zegt oma.
Ze staat op en komt terug met twee glazen
sinaasappelsap. (...) In de keuken hoor ik
oma rommelen.
(...)

Profijt

Voor mijn tekstbureau heb ik nog geen
proza hoeven schrijven. Ik verwacht
ook geen opdrachtgevers die mij
vragen om een mooi verhaal. Toch heb
ik veel van de cursus geleerd. Het is
me opnieuw duidelijk geworden hoe
belangrijk het is om teksten te
herschrijven. En hoe zinvol het is om
te reflecteren op gebruikte strategieën
en het gevolgde proces. Van deze
ervaringen profiteer ik bij het
voorbereiden, ontwerpen en schrijven
van nieuwe, zakelijke teksten. In het
onderwijs komt het schrijven van
verhalen steeds meer onder druk te
staan. Het schrijven van zakelijke
teksten krijgt prioriteit. Jammer, want
het schrijven van verhalen is op
zichzelf al de moeite waard. Maar
docenten zullen ervaren dat het ook
een positieve uitwerking heeft op het
schrijven van andere soorten
teksten.
Voor meer informatie over Stichting Taal
en haar cursusaanbod: tel. (03o)
2 43 66 53, e-mail: taal@doifijn.nl.
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Een verhaal `vertekend'
Lezen is een proces dat zich afspeelt in het verborgene. We
kunnen waarnemen hoe de ogen zich schoksgewijs bewegen,
we zien het omslaan van pagina's, we kunnen wellicht aan
gelaatsuitdrukking en houding zien hoe een leerling geboeid
— of niet — is door een tekst: gespannen en geconsenteerd, of
verveeld en afdwalend. Maar wat er echt gebeurt, blijft verborgen in de `black box' van het lezende hoofd. Hersenonderzoek kan veel en zelfs verschillende soorten van activiteit
onthullen, maar wat voor betekenis een lezer aan een verhaal hecht, wat een verhaal voor hem of haar betekent, dat
kunnen we hooguit indirect benaderen. Vandaar dat we in
onze onderwijstraditie vormen hebben ontwikkeld om in elk
geval het resultaat van dat proces zichtbaar te maken.
Piet-Hein van de Ven

We stellen vaak vragen bij de tekst,
reproductievragen, meer open vragen,
kritische vragen. We vragen om een
leesverslag, een recensie. We beleggen
boekbesprekingen, vergelijken boek
met film, formuleren verwerkingsopdrachten (schrijf het verhaal af,
schrijf een brief naar de auteur ....).
Een vorm van het in beeld krijgen,
letterlijk, van wat leerlingen `doen' met
een tekst is het laten tekenen van
passages, personen, situaties. In
onderstaande tekst geef ik een
voorbeeld van hoezeer tekeningen
kunnen laten zien hoe leerlingen
lezen.'
.

Olwen
De dag van haar tiende verjaardag — de
zestiende in aardse tijdrekening —
brengt de eerste tekenen van de
naderende zomer. De witte zonnestra-

len van Ra hebben aan kracht
gewonnen, het gras geurt, de
cactusknoppen staan op openbreken.
Olwen geniet van deze lente op Isis, de
vierde planeet van F5-ster Ra in de
constellatie Indus. Op het plateau
aangekomen trekt ze haar overall uit
en voelt de stralen van Ra heerlijk op
haar blote huid. Ze valt in slaap. Later
roept de Wachter haar wakker en
vraagt haar de communicatiecentrale
binnen te komen, bezorgd als hij is
voor verbranding. Na een korte
stoeipartij met haar Hobbit, een
mensengrote Isisdraak, gehoorzaamt
ze. Binnen wacht een verrassing: een
prachtige jurk van goudlamé en
goudleren sandalen. Ze trekt ze aan,
kijkt langs haar lichaam naar beneden
en geniet van de perfecte pasvorm, de
soepele stof die weldadig haar huid
streelt, de glanzende plooien en lijnen.

Ze weet niet hoe de Wachter te
bedanken. Dansend in haar nieuwe
kledij gaat ze naar de eetkamer voor
haar verjaardagsdiner.
Olwen is de hoofdpersoon in een
science-fictionverhaal van Monica
Hughes, The keeper ofthe Isis light. Ze
woont alleen met de Wachter op Isis.
Haar ouders zijn omgekomen bij een
echte Isis-orkaan en Olwen neemt
meer en meer hun taak over onder
leiding van de Wachter. Ze moet met
de aarde contact onderhouden over de
toestand op Isis, een planeet die niet
ongeschikt is voor kolonisatie vanaf de
aarde. Niet ongeschikt: de lucht bevat
eigenlijk te weinig zuurstof, de
zonnestralen bevatten erg veel
ultraviolette straling en het weer op
Isis kent heftige orkanen. Maar toch,
de aarde is overbevolkt en Isis kan een
uitwijkhaven worden.
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Tekenen

Twintig leerlingen van elf, twaalf jaar —
klas 5b van de Albanoschool in
Landskrona, in Zuid-Zweden — gaan
dit verhaal lezen. Ik ken de klas en de
leraar, omdat ik deelneem aan een
onderzoek naar de praktijk van het
literatuuronderwijs in die klas.
Klas 5b en leraar Jan Nilsson zijn bezig
met een project `Democratie'. Jan
werkt in dit project veel met j eugdliteratuur. Hij koos het verhaal omdat zijn
leerlingen belangstelling koesteren
voor Star Wars en ruimtevaart. Maar
vooral omdat in het boek de planeet
uiteindelijk gekoloniseerd wordt. Hij
wil de klas een rollenspel laten spelen,
waarin ze de kolonisten zijn die Isis
bevolken. Ze moeten het bestuur over
Isis gaan vormgeven. Met dat doel voor
ogen is hij heel benieuwd wat zijn klas
van het verhaal vindt. Met zijn eerste
opdrachten probeert hij daarachter te
komen.
De allereerste taak betreft de persoon
van Olwen. Zij is de hoofdpersoon, en
misschien wel een persoon waarmee
sommige leerlingen zich zouden
kunnen identificeren. Het eerste
hoofdstuk laat ons Olwen zien als een
heel gelukkig meisje, gelukkig met
`haar' planeet, haar zon, happy met
haar lente, haar Hobbit, haar
verjaardag, haar lijf, haar nieuwe jurk...
De leerlingen lezen eerst alleen het
eerste hoofdstuk. Dat is heel visueel:
het laat zien hoe Isis eruit ziet, het
beschrijft Ra, Hobbit, de Wachter, het
communicatiecentrum, Olwens kamer.
Olwen zelf blijft echter opvallend
buiten beeld. We kennen alleen haar
gedachten en gevoelens. Latere
hoofdstukken tonen ons Olwen door
de ogen van andere personen: de
Wachter, de kapitein van het
ruimteschip, Mark — een jonge
kolonist die verliefd op haar wordt —,
de kleuter Jody — door Olwen gered
tijdens een orkaan. Olwen is dus een

`open plek' aan het begin van het
verhaal, en leraar Jan geeft zijn
leerlingen de opdracht een tekening
van Olwen te maken.
Als de tekeningen klaar zijn, hangt hij
ze aan de muur. Dan begint het
volgende klassengesprek:

2
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Leraar: Daar aan de muur hangen
negentien tekeningen. Johanna
is nog niet klaar. Ik vind ze heel
bijzonder, heel interessant. Kijk
maar eens goed.
Karin: Jan, mag ik beginnen?
Hákan: Ik wil ook beginnen.
Ik ook.
Mia:
Leraar: Laten we het zo doen. Ik wijs
een tekening aan en dan kan
degene die hem gemaakt heeft
zeggen of die tekening is gelukt.
Misschien had je iets anders
voor ogen dan eruit gekomen is.
Hakan en ik hadden het daar
straks over. En daarna kan
iemand die wat wil vragen een
vraag stellen. OKÉ, ik begin met
Mias tekening. Ik zou zeggen:
een knap meisje.
Ik .vind van niet.
Mia:
Leraar: Waarom dan niet, wat had je
bedacht?
Ik weet niet of ze zo knap zou
Mia:
zijn, maar....

Enig geroezemoes maakt hier de
bandopname onverstaanbaar.
Leraar: Maar het is een heel knap
meisje! OK, Hákans tekening.

Hákan: Lelijk, saai, akelig.
Leraar: Hoe heb je je haar voorgesteld?
Hákan: Lelijk, afschuwelijk.
Het gesprek gaat een poosje zo door.
Op een gegeven moment zegt Lena:
Lena:

Veeljongens, bijna alle jongen
hebben haar
Sandra: Lelijk getekend.

Leraar: Dat is iets dat ik zelf 'ook
bedacht, dat de tekeningen van
de meisjes, daar is Olwen
beduidend aardiger(...). En bij
dejongens zijn er veel die, zo
niet alle, waar ze heel lelijk
wordt. Ik vroeg me af hoe het
komt dat dejongens haar lelijk
voorstellen, terwijl de meisjes
haar knap maken. Is er iemand
die me dat kan uitleggen?
Sandra: Het zou omgekeerd ook zo zijn
geweest, als wij een jongen
hadden moeten tekenen hadden
we hem waarschijnlijk lelijker
gemaakt dan de jongens.

In deze interactie geven leraar jan,
Lena en Sandra de kern van de zaak
weer. De meisjes hebben allemaal een
poging gedaan een knappe Olwen te
tekenen, in close-up, meestal `en face'.
De jongens tekenden een wat seksloze
figuur, in een ruimtelandschap. Er
hangen tien tekeningen van de ene, en
tien van de andere soort aan de muur.
Twee verhalen

Wat is er aan de hand? Ten eerste blijkt
dat er in een tekst niet staat wat er
staat. Jongens en meisjes lezen de
tekst met andere ogen. De jongens
lezen een ruimtevaartverhaal, voor hen
is de planeet belangrijker dan die hele
Olwen. De meisjes lezen een
meisjesverhaal. Voor hen is Olwen de
hoofdpersoon, een gelukkige tiener,
die voldoet aan hun schoonheidsidealen. Het verhaal kent verschillende
lagen en jongens en meisjes kiezen
blijkbaar voor een verschillende laag.
Hun persoonlijke belangstelling
bepaalt wat ze lezen. De meisjes
identificeren zich met Olwen, de
jongens beleven de science fiction. Die
perceptie van het verhaal laten ze zien
in hun tekening. Daarnaast speelt een
zekere wrijving tussen jongens en
meisjes in de klas een rol. Sandra's

complex gebeuren is, de persoonlijke
belangstelling kleurt als het ware het
verhaal, en de context, de klas,
waarbinnen wordt gelezen is
belangrijk voor de interpretatie ervan.
Olwen — opnieuw

Twee meisjestekeningen

opmerking kan ik uitleggen als een
soort van oorlogsverklaring. Maar dat
hoeft niet. Sandra kan ook bedoelen
dat het voor jongens niet zo gemakkelijk is een mooi meisje te tekenen, dat
doen jongens niet — en omgekeerd
laten meisjes zich niet kennen waar
het gaat om wat ze een `mooie' jongen

Een jongenstekening

zouden vinden. Mia's aarzeling precies
te zeggen en te tekenen wat ze wou,
kan op hetzelfde probleem duiden. Er
zijn klassengesprekken over andere
verhalen waarin de leerlingen
vergelijkbare problemen aangeven.
Kortom: de tekeningen en het gesprek
erover maken duidelijk dat lezen een

Het verschil tussen hoe jongens en
meisjes het verhaal lezen, wordt
scherper in de loop van het project . Pas
later in het verhaal beseffen we dat
Olwen iets niet doet wat bijna ieder
ander wel zou doen: ze kijkt niet
meteen in een spiegel om te zien hoe
de nieuwe jurk haar staat. Er staan geen
spiegels in het commandocentrum. En
niet zonder reden, zoals we zullen zien.
Olwen wordt geconfronteerd met een
ruimteschip vol kolonisten. Ze moet
hen welkom heten, ook al zint die hele
kolonisatie haar niet. Ze is bang dat de
mensen haar mooie planeet aan zullen
tasten; dat ze die volbouwen met
huizen, dat ze haar bloemen en planten
zullen plattrappen en rooien voor
landbouw, dat ze haar dieren verjagen.
Als ze nolens volens de kolonisten
begroet, moet ze van haar Wachter een
masker dragen, haar armen en zelfs
handen bedekken. Ze is immers niet
bestand tegen de bacteriën die de
kolonisten ongetwijfeld met zich
meebrengen. Olwen is verbaasd, ze is
zo gezond als een vis en tegen alle
mogelijke kwalen ingeënt. Het raadsel
van spiegel (voor de lezer) en masker
(voor Olwen) wordt ontsluierd in een
dramatisch hoogtepunt van het verhaal.
Een van de kolonisten, Mark, wordt
verliefd op de gemaskerde engel van de
planeet. Hij probeert haar op te zoeken
op het plateau, hoewel hij van zijn
kapitein geen toestemming krijgt. Het
is daar veel te ijl voor gewone mensen,
het plateau veel te steil om te
beklimmen, en de zon is er onbarmhartig gevaarlijk. Mark waagt het toch, en
met vallen en opstaan, vol schrammen
en builen, naar adem happend, zich
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erover verbazend hoe een meisje zo
gemakkelijk boven kan komen, nadert
hij het plateau. Maar bijna bovenaan is
hij te uitgeput om verder te gaan. Dan
ziet hij Olwen staan, met de rug naar
hem toe. Ze draagt geen masker. Ze
heeft koperkleurig haar. Hij roept haar,
zij draait zich om — Mark doet
onwillekeurig een stap achterwaarts,
verliest zijn evenwicht, valt en bonkt
naar beneden waar hij zwaargewond
terechtkomt.
Later wordt deze scene in Marks hoofd
in flash backs nagespeeld. Hij ziet als
het ware met een camerablik, foto voor
foto, klik voor klik terug wat hij heeft
gezien. Olwen draait zich om -klik- hij
ziet haar koperkleurig haar -klik- een
bronsgroene huid -klik- aapachtig brede
neusgaten -klik- uiterst gespierde armen
-klik- nagels als klauwen.... Hij schrok
zo ontzettend dat hij zijn evenwicht
verloor. Olwen, zo lezen we later, is
door haar Wachter, die een robot blijkt,
genetisch gemanipuleerd om haar aan
te passen aan het zware leven op Isis.
De Wachter wilde niet dat de kolonisten
haar direct zouden zien zoals ze was:
een in de ogen van gewone mensen
monsterachtige gestalte.
Tweede tekening

Wat doen de leerlingen met deze
informatie? Eigenlijk niets! Een
nieuwe tekenopdracht levert nauwelijks verschil op. Natuurlijk passen de
meisjes Olwens uiterlijk aan aan de
nieuwe informatie. De kleur van
Olwens huid verandert een beetje, haar
haar wordt roder, maar uiteindelijk
blijven ze een Olwen tekenen conform
hun ideaal. Ze tekenen als het ware
meer de Olwen die ze willen zien dat
de Olwen die de schrijfster hen door de
ogen van Mark heeft getoond. Komt
dat doordat ze zich zo met haar
identificeren? Komt het doordat ze
medelijden met haar hebben? De
ontdekking van haar uiterlijk als iets
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aparts was voor Olwen zelf ook een
schok! Dat er voor de jongens weinig
verandert, hoeft geen betoog. Die
tekenen haar zo mogelijk nog lelijker,
behalve, opvallend, Hákan. Diens
tekening is minder `lelijk en akelig'.
Waarom? Misschien wel omdat Hákan
rood haar heeft, en daar zo nu en dan
mee wordt geplaagd. Het lijkt dat hij
zich nu, net als de meisjes, met Olwen
kan identificeren.
De tekenopdracht laat duidelijk zien
dat in dit geval tien jongens een boek
anders lezen dan tien meisjes. Je kunt
je natuurlijk afvragen of dat nu komt
omdat er juist een meisje moest
worden getekend. Misschien wel, maar
er blijken meer verschillen tussen
jongens en meisjes te zijn. Leraar Jan
vraagt zijn leerlingen later een nieuwe
tekening te maken, van wat ze het
hoogtepunt van het verhaal vinden.
Het door de meisjes meest gekozen
hoogtepunt is het moment dat Olwens
lievelingsdier, Hobbit, door de
kolonisten wordt gedood, bang als ze
zijn voor die draak. Olwen is daar
uiterst bedroefd over — opnieuw een
teken van identificatie door de meisjes?
De jongens tekenen verschillende
gebeurtenissen: de landing van het
ruimteschip, Marks val, de orkaan. De
meisjes tekenen emotie, de jongens
actie. Het boek bevat opnieuw zowel
een jongens- als een meisjesverhaal.
Later wordt dat nog duidelijker.

twee meisjespartijen komen . De
samenstelling ervan weerspiegelt de
vriend- en vriendinnengroepjes in de
klas. De twee jongenspartijen hebben
beide ongeveer hetzelfde programma.
De ene partij toont zich wat meer
bereid tot compromissen dan de
andere waar het gaat om de spanning
tussen milieu en industrialisatie, maar
verder hebben ze dezelfde karakteristieken: industrialisatie, politie,
misdaadbestrijding, gevangenis,
doodstraf, wetten en voorschriften. De
twee meisjesprogramma's verschillen
onderling heel weinig, maar beide zijn
ze heel anders dan die van de jongens.
Trefwoorden: milieu, landbouw,
dierenreservaat, ziekenhuis, ouderenzorg — de meisjespartijen identificeren
zich blijkbaar met de zorg van Olwen
voor haar planeet.
Achteraf denk ik dat het heel interessant
zou zijn geweest de klas de opdracht te
geven de plattegrond van de kolonie op
Isis te tekenen. Ik durf te wedden dat
dat twee rijen van tien min of meer
dezelfde tekeningen had opgeleverd.
Hoe leerlingen omgaan met teksten,
hoe ze teksten lezen, wat ze er precies
van vinden, dat is niet zo gemakkelijk
te achterhalen voor leraren. Een
tekening blijkt een goed middel om
meer van die perceptie te weten te
komen: leerlingen tekenen niet wat er
staat, maar wat ze lezen.

jongens en meisjes

Noten

De klas wordt in een rollenspel de
kolonie op Isis. Ze moeten een bestuur
gaan vormen en formeren daartoe vier
politieke partijen, die elk een
partijprogramma opstellen waarin ze
hun ideeën over wonen op Isis
weergeven. Die programma's worden
uitgeschreven, gepropageerd aan de
eigen klas en een parallelklas. Er
komen verkiezingen, enzovoorts. Wat
direct opvalt is dat er twee jongens- en

Deze tekst is een bewerking van mijn
artikel 'Eén verhaal — twee soorten
tekening', dat verscheen in Palantir 24
(2000), 3, p. 5-7.
Wie geïnteresseerd is in dat onderzoek
verwijs ik naar hoofdstuk 8 uit:
P.H.M. van de Ven, Moedertaalonderwijs,
interpretaties in retoriek en praktijk, heden
en verleden, binnen- en buitenland.

Groningen: Wolters-Noordhoff, 1996.
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Het waren vooral de cover en de
poëtische titel die mij naar dit
boek deden grijpen. Nader
bekeken biedt dit verhaal de
lezer zelfs heel wat meer. Het
confronteert hem namelijk met
een aantal harde waarheden.
Zoals die dat je, hoe hard je het
ook probeert, nooit helemaal van
je roots kunt loskomen.
Daarnaast steekt het een
vermanende vinger op in de
richting van het blanke volk.
Omdat dat volk de Indianen heel
wat onrecht heeft aangedaan.
Die problematiek wordt in het
boek zelf gefocust op het
hoofdpersonage Mary. Mary is
een jonge vrouw; ze woont
samen met haar ouders diep in
het woud. Daar is ze volkomen
gelukkig. Maar op een dag hoort
ze toevallig wie ze eigenlijk is:
een indiaanse die na een
moordpartij onder blanken is
terechtgekomen. Mary is
vertwijfeld: hoe moet het nu met
haar toekomst? Om die vraag te
beantwoorden, onderneemt ze
een zoektocht naar haar
verleden. En die begint bij de
schim van de Wijze Eekhoornvrouw. Na al die jaren komt
Mary zo eindelijk thuis...
SDJ

Olrac is een verhaal dat zich
afspeelt in de late Middeleeuwen
en dat gaat over de zoektocht van
een pleegjongen naar zijn roots.
Het bevat een flinke dosis
spanning, maar vooral ook heel
wat weetjes over muziek, dieren,
planten, kruiden en alternatieve
geneeswijzen. Het hoofdpersonage Olrac is een jongen van
dertien die samen met een aantal
rovers op de Doodsberg woont.
Daar doet Olrac op een dag een
vreselijke ontdekking. In het
rovershol treft hij namelijk al
zijn vrienden, behalve hun leider
Thalan, dood aan. Volgens Olrac
kan dat alleen het werk zijn van
de baljuw. Want die gaat in zijn
drang naar de macht letterlijk
over lijken. Omdat Olrac niets te
verliezen heeft, besluit hij zijn
leider te gaan zoeken. Het begin
van een bijzonder gevaarlijke en
spannende tocht. Die eindigt
met de ontdekking wie Olrac nu
eigenlijk is.
SDJ

Per Nilssons nieuwste boek heeft
behalve een opvallende cover ook
een in het oog springende titel.
Die titel verwijst naar een drietal
personages die aanvankelijk
niets met elkaar te maken
hebben, maar geleidelijk aan
steeds dichter naar elkaar
toegroeien. jij, jij en jij is daarbij
niet zomaar een boek, maar een
adembenemend verhaal met
thrillerallures. Een verhaal dat
gaat over vriendschap, over de
liefde en over het leven, maar
ook over vijanden, over haat en
over de dood.
Een eerste verhaallijn concentreert zich rond de figuur van de
twintigjarige Nils, een filosofisch
type. Omdat hij de grens tussen
leven en dood wil aftasten, laat
Nils zich bij wijze van experiment door zijn vriend Hannes
levend begraven. Een tweede
verhaallijn focust op het
zeventienjarige meisje Zarah dat
zich voelt aangetrokken tot een
lesbische vriendin, maar toch de
kant van haar criminele en
illegale vriend Victor kiest. Een
derde en laatste verhaallijn gaat
over Anon, 12 jaar jong, schuw,
opvallend gekleed en door
iedereen gepest. Na verloop van
tijd komen deze personages dus
samen. Alles begint met Anon
die op een dag de portemonnaie
van Zarah vindt en naar haar op

zoek gaat. Maar ook Nils wil
`zijn' Zarah terugvinden, want
tijdens een vluchtige ontmoeting
werd hij op slag op haar
verliefd...
SDJ
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Margo Lanagan
Houtekiet/Fontein, 2000
f 29,90 / Bfr 595

^

.. .Hannie Humme
Bulaaq, 2000
f 39,9 0 / Bfr 798

Zoals we dat in haar andere
boeken gewoon zijn, heeft de
Australische schrijfster van dit
verhaal ook hier een boeiende
vriendschap tussen twee jonge
vrouwen op papier gezet. Dit
keer gaat het om Chloë en Janey.
Boezemvriendinnen, maar toch
elkaars contrast. Chloë is rustig,
knap en intelligent, Janey is wild,
ruw en creatief. Ook op seksueel
vlak verschillen de twee nogal
van elkaar. Janey is vooral uit op
avontuurtjes. Gelukkig voor haar
is Chloë dan telkens in de buurt.
Want het loopt nogal eens mis.
Opdat Janey haar artistieke
talenten zou kunnen ontplooien,
besluiten de twee te verhuizen.
Nog voor ze dit plan kunnen
uitvoeren, wordt Janey echter
vermoord. Chloë kan deze
gruweldaad nauwelijks
verwerken. Maar toch vindt ze
uit een onverwachte hoek troost,
en wel bij het afgestane zoontje
van Janey. Voor deze Eddie
besluit Chloë alles wat ze over
Janey weet en heeft, in een soort
archief te verzamelen . Hier

begint dan ook het tweede deel
van het boek.
sof
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Vijftig wereldboeken voor
peuters en kleuters begint met
een algemene inleiding over de
ontwikkelingsfasen van peuters
en kleuters, over ontluikende
geletterdheid, tweedetaalverwerving en hoe het boek te
gebruiken. Aan de hand van
vijftig recent in Nederland en
Vlaanderen verschenen
interculturele prenten- en
voorleesboeken worden spel- en
voorleessuggesties gegeven voor
kinderen van twee tot zes jaar.
Daarnaast is er veel aandacht
voor taalactiviteiten zoals
woordenschatuitbreiding, liedjes
en gedichtjes. Het boek bevat tal
van praktische aanwijzingen hoe
met elk van de titels gewerkt kan
worden in multicultureel,
autochtoon en allochtoon
samengestelde peuter- en
kleutergroepen. Het boek richt
zich op leiders in de kinderopvang, functionarissen van
regionale steunfuncties
kinderopvang, jeugdbibliothecarissen, regionaal educatieve
dienstverleners, medewerkers
van jeugdafdelingen van
provinciale bibliotheekcentrales,
functionarissen van centra voor
kunstzinnige vorming, ouders
en (kinder)boekhandelaren.
Het boek is overigens niet alleen
bestemd voor mensen die

I

1

beroepsmatig met kinderen in
de leeftijd van nul tot zes jaar te
maken hebben. Ook ouders
kunnen er hun voordeel mee
doen.
PHvdV

na schooltijd
Uit de school geklapt
Nieuwe media en literaire
activiteiten
Een — zeker niet volledig —
overzicht van interessante
websites, organisaties en
activiteiten.
Websites en organisaties

Het wereldwijde web biedt
talloze mogelijkheden voor de
literatuurlessen. Zelf vind ik
zoeken via de startpagina erg
plezierig (www.startpagina.nl).
Klik daar op `alfabetisch

overzicht' en een verzameling
trefwoorden verschijnt, van
`artiesten', 'borsato' en `cabaret'
tot `literatuur', `boeken' en
`schrijvers'. Daarnaast zijn er de
site over schrijvers en de site
`zelf schrijven'. Verder hebben
we de site wvwv.literatuur.pagina.nl geraadpleegd: een fraai
overzicht van sites, gerangschikt
op bijvoorbeeld `Literatuur
Nederlands' met onder meer
bibliografieën, Letterkundig
Museum, Stichting Perdu, sites
van schrijvers als Jeroen

Brouwers, Freek de jonge en
Marcel Möring. De laatstgenoemde biedt een Nederlandstalige bibliografie en een
Engelstalig overzicht van
vertaalde titels en sites waar deze
besteld kunnen worden. Ook kan
men zoeken op trefwoorden als
`over schrijvers', bijvoorbeeld
Gerrit Achterberg, Harry
Mulisch, Toon Tellegen, `zelf
schrijven' waaronder de eerder
genoemde schrijfsite, het
dichtersweb en schrij f. com
genoemd worden, maar ook
boekhandels, actualiteiten,
tijdschriften — zowel in druk als
on line, `uittreksels' etcetera. Als
de site `jeugdliteratuur' wordt
geopend, kan doorgelinkt
worden naar `jeugdauteurs'.
Daar kan bijvoorbeeld de M van
Moeyaert aangeklikt worden. De
van deze auteur — voorzien van
foto en handtekening — toont
behalve een tekst over Bart
Moeyaerts schrijverschap ook de
titels van zijn boeken die
verschenen bij Querido. Staande
op de titel kan doorgeklikt
worden, om behalve de zakelijke
gegevens ook de flaptekst te
kunnen lezen.
Ook over theater is op het
internet veel te vinden. Wie
bijvoorbeeld de site
www.theater.pagina.nl opstart,
kan doorlinken naar o.a.
festivals, theaters, professionele
en amateurgroepen, maar ook
naar scripts. Het gaat vanzelfsprekend om teksten die vrij van
auteursrecht zijn, als Aeschylus,

Beckett en Goethe, en auteurs
zoals Hugo Claus en joost van
den Vondel. Via www.bibliotheek.pagina.nl komen sites in
beeld als `aan bibliotheken
gerelateerd' en daarvandaan naar
Kinderboekenweek.net,
Kennisnet of Literatuurweb,
`schoolmediatheken', en zo op
Studiehuis NBLC, Educat of ICT
in het onderwijs, of op de sites
van internationale bibliotheken
als de Koninklijke Bibliotheek
Albert I, Bibliotheque Nationale
de France of the British Library.
Een heel handige en actuele site
is www.schrijversnet.nl, met
recente en uitgebreide
informatie — wat een maand
geleden gebeurde valt in de
categorie `oud nieuws'.
Daarnaast is er een nieuwsarchief en mogelijkheden tot
doorlinken met sites van auteurs
en uitgevers. Ook worden
overzichten gegeven van recente
literaire onderscheidingen en
actuele, literaire nieuwsfeiten.
Zo is het gedicht `Leegte na de
ramp' te lezen dat de dichter des
vaderlands, Gerrit Komrij,
schreef naar aanleiding van de
vuurwerkramp in Enschede.
Voor een actuele literaire
agenda, een zoekpagina voor
wereldboeken en veel andere
interessante zaken is de site van
het NBLC, www.nblc.nl/biblioweb, een handig instrument. En
voor wie nog niet precies weet
wat te zoeken, kan kennisnet,
www.kennisnet.nl, een aardige
entree vormen. Dit computernet-
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werk van het ministerie van
OCenW verbindt diverse
groepen in het onderwijs met
elkaar. Scholieren, docenten,
ouders, scholen, organisaties,
belangstellenden en culturele
instellingen kunnen via deze site
met elkaar in contact komen.
Ook biedt kennisnet toegang tot
Dichter in het Web, een initiatief
van Poetry International, een
interactieve rondgang langs — tot
nu toe vier — gedichten uit de
vaderlandse letterkunde, van
Nijhoff, Gorter, Beurskens en
Van Ostaijen.
Het literatuurweb is een site
binnen het kennisnet met
specifieke informatie voor het
literatuuronderwijs in het
studiehuis. Het is een proef met
een beperkt aantal scholen en
drie uitgewerkte thema's —
`dood', `reis' en `echt en onecht
in de literatuur'. Van de drie
toegangspoorten is de `bibliotheek' vrij toegankelijk. Voor
`docentenkamer' en `leerlingen'
is een password vereist. Partners
in het literatuurweb zijn onder
andere museum Boijmans van
Beuningen, het N B LC, het
Letterkundig Museum en de
afdeling Woord en Beeld van de
Letterenfaculteit van de Vrije
Universiteit.
Ook zijn een paar interessante
cd-roms uitgebracht, hoewel
zelfs een rondgang in een goed
gesorteerde boekhandel weinig
resultaten oplevert. De cd-rom
Leeswijzer 12 -14 jaar biedt met
zijn grote verscheidenheid aan

46

TSJIP/LETTEREN

10.4

/

werkvormen, lessuggesties en
uitgewerkte lessen een complete
didactiek leesplezier voor de
basisvorming. Goed bruikbaar in
de literatuurlessen in de Tweede
Fase is bijvoorbeeld de serie
literaire cd-roms Een leven lang —

van de laatste Boekenweek en
waarmee de gebruiker veel
informatie kan krijgen over de
klassieke literatuur en relevante
cultuurhistorische informatie
daaromheen.

auteursportretten in woord en beeld

Activiteiten

van Biblion Uitgeverij, die op
basis van het gelijknamige N P S
radioprogramma inmiddels
informatie geven over Thea
Beckmann, Marjan Berk, Rudi
van Dantzig, Heere Heeresma
en Yvonne Keuls. Bekend
wellicht zijn de andere cd-roms
van Biblion, de LiteRom, met
meer dan 50.000 artikelen over
Nederlandstalige literatuur, de
laatste update staat op kennisnet,
met artikelen over 130 auteurs
en boeken; de FictieRom, waarop
meer dan 20.000 titels
verzameld zijn van romans en
verhalen die vanaf 1983 zijn
verschenen, met per titel een
inhoudelijke beschrijving,
algemene informatie en vanaf
1990 een recensietekst en
trefwoorden. Op kennisnet staat
de update van de cd-rom met 74
titels en de 'UittrekselBank', een
selectie van 250 uittreksels, met
zogenaamde snuffelteksten,
waarmee een snelle kennismaking met teksten mogelijk is. De
cd-rom Klassieke literatuur biedt
(achter)grondinformatie, literairhistorische data en muziek in de
periode tussen Middeleeuwen en
Tachtigers. En natuurlijk is er de
cd-rom Lectori Salutem, die de
CPNB uitbracht ter gelegenheid

Op 3 november vond de
tweejaarlijkse Dag van het
Literatuuronderwij s plaats,
georganiseerd door Stichting
Bulkboek in samenwerking met
Stichting Schrijver School
Samenleving. Deze dag kende
als thema `School als poldermodel' en was bedoeld voor
docenten uit zowel de basisvorming en de Tweede Fase als het
vmbo. Voor alle drie stromen
waren aparte trajecten georganiseerd. Behalve een informatiemarkt waren er lezingen,
bijvoorbeeld over `oudere
letterkunde en nieuwe media' en
`jeugdliteratuur in basisvorming
en vmbo' en workshops als
`argumentatie en smaakontwikkeling', 'fictieonderwijs in het
vmbo' en `internet op school'.
Ook is er de Dag van de
Literatuur, die om het jaar wordt
georganiseerd. De komende
editie zal zijn op vrijdag 23 maart
2001, de voorlaatste dag van de
Boekenweek, en zal plaatsvinden
in de Doelen in Rotterdam. De
dag is bedoeld voor leerlingen uit
de Tweede Fase. Het thema is
gelijk aan dat van de Boekenweek 2001, `Land van herkomst,
schrijven tussen twee culturen'.
Auteurs als Oscar van den

Boogaard, Ronald Giphart en
Joost Zwagerman hebben hun
medewerking toegezegd.
De jaarlijkse Annie M.G.
Schmidt-dag op 20 mei is voor
veel boekhandels en bibliotheken
aanleiding om extra aandacht
aan deze populaire schrijfster te
schenken; afgelopen jaar
organiseerde het Letterkundig
Museum in Den Haag een
dagprogramma met onder meer
VOF de Kunst.
Nederland kent tal van
poëziemanifestaties met
landelijke uitstraling en
bekendheid. Op 27 januari 2000
werd — in navolging van the
National Poetry Day in GrootBrittannië — voor de eerste keer
de Landelijke Gedichtendag
georganiseerd, met in het gehele
land laagdrempelige activiteiten
rond poëzie. Februari is na een
eerste lustrum bijna traditiegetrouw de maand van literatuurfestival `De Winternachten', dat
ieder jaar rond een ander thema
wordt georganiseerd. In dezelfde
periode vindt het Poetry
International Kinderfestival
plaats. In april wordt de Dag van
de Poëzie georganiseerd in het
Limburgse Landgraaf. Een
weekend lang treden dichters op
in het dorp dat ook wel bekend is
van Pinkpop. In dezelfde maand,
en met een traditie van een
twintig jaar, vindt in muziekcentrum Vredenburg in Utrecht de
Nacht van de Poëzie plaats. Al
ruim vijfentwintig jaar brengt
Poetry International in juni in
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Rotterdam in een festival van
circa tien dagen met jaarlijks een
keur aan Nederlandse, maar
vooral buitenlandse dichters.
Sinds enkele jaren kent de
stedenband Nijmegen-Arnhem
en omgeving in november het
festival `De Wintertuin', waar
veel dichters voordragen uit
eigen werk en dwarsverbanden
met andere kunstdisciplines
worden gelegd. Mengvormen en
overlappen met andere
kunstdisciplines kenmerken al
heel lang het Crossing Border
Festival in Den Haag, dat sinds
dit jaar in Amsterdam georganiseerd wordt. Rotterdam kent al
enkele jaren het Lezersfeest, dat
gecombineerd met de Dag van
de Lezer op uiteenlopende
locaties wordt georganiseerd. Zo
wordt in de centrale bibliotheek
het slotbal gehouden en in
boekhandels, de schouwburg en
tal van andere locaties vinden
optredens, lezingen, voorstellingen en presentaties plaats. Ook
op meer lokale en regionale
schaal vinden interessante
manifestaties plaats waar poëzie
met podium verenigd wordt.
Elke provincie kent zijn eigen
podia, meer informatie is te
vinden op www.schrijversnet.nl.
Aanrader is ook een abonnement
op de papieren editie van

Maandagenda Letteren, die een
vrij volledig overzicht biedt van
literaire manifestaties en
kleinere gebeurtenissen op
landelijke, regionale en lokale
schaal, literaire radio- en
televisieprogramma's, tentoonstellingen, actuele toneelstukken
en films n.a.v. boeken,
boekenmarkten en literaire
cadeautips.
Adressen
— Maandagenda Letteren,
Stichting Letteren, Groenstraat
75 , 4841 BC Prinsenbeek,
tel/fax (o7 6 ) 54 1 2 7 7 2,
www.schrijversnet.nl
— Stichting Poetry International,
William Boothlaan 4, 3012 VJ
Rotterdam, tel. (oio)
282 27 77, www.poetry.nl
— Literaire cd-roms, Biblion
Uitgeverij, Postbus 43026,
2504 AA Den Haag, tel. (070)
309 07 00, www.biblion.nl
— Stichting Bulkboek, Keizersgracht 386a, ioi6 GB
Amsterdam, tel. (020)
627 95 49, www.schrijversnet.nl/bulkboek
— NBLC, Postbus 43300, 2504
AH Den Haag, tel. (070)
309 oi oo, www.nblc.nl
AMR

Mediagedrag van vmboleerlingen
Onderzoek naar het gebruik van
boeken, kranten, tijdschriften en
internet
Anouk Endert, die deze zomer
afstudeerde aan de Hogeschool
van Amsterdam (opleiding aan
het Instituut voor Media- en
Informatiemanagement) deed in
het kader van het Bazar project
— om het leesplezier onder
leerlingen van het voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs,
vmbo, te stimuleren — onderzoek
naar het mediagebruik.
Zij stelde een enquête op die
gericht is op het brede
mediagebruik van de leerlingen
(boeken, kranten, tijdschriften
en internet) . Deze enquête is ook
geschikt om na verloop van tijd
te meten of er veranderingen in
het leesgedrag van de leerlingen
zijn ontstaan. Het onderzoek is
gehouden op vier scholen, in alle
leerjaren. In totaal deden 326
leerlingen mee aan het
onderzoek.
Allochtone leerlingen zeggen
vaker de krant te lezen dan
autochtone, bij tijdschriften is
dat net andersom. Naarmate de
leeftijd hoger wordt, neemt de
leestijd van kranten toe — van
boeken neemt die af, tot de

examens in zicht komen — en
favoriet in de krant zijn de
voorpagina, het regionale nieuws
en het sportkatern. Tijdschriften
worden iets meer door meisjes
dan door jongens gelezen; de
BreakOut!, Hitkrant en Donald
Duck zijn populair. Boeken
worden meer door meisjes (78%)
dan door jongens (44%) gelezen.
Boeken lezen is populairder bij
allochtone dan bij autochtone
jongeren; vooral Marokkaanse
meisjes zijn veellezers.
Jeugdboeken zijn bij alle vmbolezers favoriet.
Tweederde zegt wel eens gebruik
te maken van internet; van hen
zegt 70% dat minstens eens per
week te doen. Gebrek aan een
beschikbare pc wordt als reden
gegeven dat er niet gesurft
wordt.
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23-27 ja nuari 2001
Nationale Onderwijstentoonstelling (Nederland)
Thema's: 'leerproces', 'organisatie', 'omgeving' [aarbeurs, Utre cht
Meer inform atie: www.not-online.nl

24januari
Symposium 'De smalle marges van de multiculturele sarnenleving, De multiculturele leescultuur in onderwijs en bibliotheek,
boekproductie en beleid'
Organisatie: Katholieke Universi teit Brabant, i.s.m. Leesgoed
Voor nadere informatie (van maandag tim donderdag, in de
ochtend): Carol McGregor, Katholieke Universitei t Brabant,
Faculteit der Letteren, Postbus 9°153, 5000 LE Tilburg,
telefoon (NL) 0134663 060
25januari
Landelijke Gedicht endag
De speciale 'Gedichtendagbundel' wordt geschreven door Judith
Herzberg. Inlichtingen: Poetry Intern ational,
telefoon (NL) OIO 2822777 , internet www.poetry.nl
13februari
Lezen centraal voor nul- tot zesjarigen
Op initiatief van de Stichting Lezen vindt deze studiedag voor de
derde maal plaats in de Blokhoeve te Nieuwegein . Deze keer is de
dag bedoeld voor iedereen die me t kinderen van ° tot 6 jaar werkt
en de leesbevordering gestructureerd wil aanpakken.
Meer informatie: Wendy de Graaff, telefoon (NL) 06 54 21 24 17,
of vergracomm@wxs .nl
11-25 maart
Jeugdboekenweek (Vlaande ren)
Thema: 'dromeri'. Inlichtingen: Villa Kakelbont I Nationaal
Centrum voor [eugd literatuur, Meistraat 2,2000 Antwerpen,
telefoon (B) 0°323 2028367, e-mail ncj@yucom.be
14-24 maart
Boekenweek (Nederland)
Thema: 'Het land van herkomst: schrijven tussen twee culturen'
Inlichtingen: CPNB, telefoon (NL) 0 20 6264971, fax 6231696,
e-mail info@cpnb.nl, internet www.cpnb.n l
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16 maari
Negende Studiedag Nederland s: de ral van de docent in het
studiehuis
Inlichtingen en organisatie: Helen e Ewalts/Theo Witte, Universi tair Centru m voor de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit
Groningen, Oude Boteringestraat 50, 9712 GL Groningen,
telefoon (NL) °5 0363 52 83
23 maart
Dag van de Literatuur
Thema: ' Land van herkomst, schrijven tussen twee culturen '
De Doelen, Rotterdam
23 maart
Good Practice Day: studiedag voor docenten talen en CKV1 over
de praktijk van de Tweede Fase
Plaats: Pieter de la Court -gebouw, Leiden
Organisatie: Sectie Nascholing van het ICLON (Universiteit
Leiden)
Inlichtingen: Wibo van der Es (071 5263685 ,
vanderes@ic1on.leidenuniv.nl) of Ad van der Logt (071 5274I01,
logt@ic1on.leidenuniv.nl)
21 april
Finale poeziewedstrijd 'Door een gekleurde bril'
Plaats: Drunen, Land van Ooit. Organisatie en inlichtingen:
Stichting Kinderen en Poezie, postbus 252, 5150AG Drunen,
Nederland, telefoon (NL) 0416 373°19, fax 374406,
e-mail info@skep.nl, internet www.skep .nl
16 mei
Nationale Voorleesdag (Nederland)
Tevens finale Nationale Voorleeswedstrijd, Muziekcentrum
Vredenburg, Utrecht. Inlichtingen: telefoon (NL) 0297533791
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Literaire Vorming (SPL-Nederland)

Abonnementen

Biblion Klantenservice
Postbus 43026
2504 AA Den Haag
tel. (070) 309 03 00
fax (070) 309 04 00
Bestellingen van abonnementen in Nederland per briefkaart of fax, onder vermelding van naam, adres, gewenst
abonnement en bestelnummer, en voorzien van handtekening en datum. Abonnementen gaan in per eerstvolgend nummer. Opzeggen van abonnementen voor
I oktober van het lopende jaar. Factuur per kalenderjaar.
In Belgie: Swets Belgium NV, Eigenlostraat 21, 9100
SintNiklaas, tel. (037) 80 62 62, fax (037) 80 62 99.
Abonnees van T~'ip [Leueren zijn automatisch begunstiger
van de Stichting Promotie Literaire vorming.
Abonnementsprijs

Instellingen f 60,- of € 27,23 incl. BTW en verzendkosten, bestelnummer 11018.
Particulieren f 45,- of € 20,42 inel. BTW en verzendkosten, bestelnummer 11019.
Advertenties

Retra PublieiteitsService, Postbus 333, 2040 AH Zandvoort, tel. (0 23) 571 84 80, fax (023) 571 60 02,
e-mail: vera@retra.nl.Prijzen op aanvraag.
Opmaak en druk

RS Drukkerij, Rijswijk.
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tel. (07 1) SIS 21 89
e-mail: c.geljon@ido.vu.nl
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Nicolien Montessori
Esther Peze
Francis Staatsen
Piet-Hein van de Ven, vice-voorzitter,
namens redactie Tsji vtLetteren
Herman Versehuren
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Andre Mottart, voorzitter
Hugo de Ionghe, vice-voorzitter
Martine De Clercq, secretaris
pia KU Brussel
Vrijheidslaan 17
B-I081 Brussel
tel. (02) 412 4 2 72
Camilla Adriaensens, penningmeesier
Nicole Rowan
Ronald Soetaert
Mark Van Bavel
[ohan van Iseghem
De publicatie van TsjipjLetteren wordt mede mogelijk gemaakt
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetensehappen
op advies van Stiehting Lezen.
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