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Tsjip /Letteren gedraagt zich soms als een heus mens.

vindt u buiten het thema, dus na de column van

Of tenminste de redactie doet dat. Met het

Jacques de Vroomen. Peeters gaat in op het

voorbereiden van nieuwe nummers kijken we vrijwel

toenemend aanbod aan adolescentenromans waarin

altijd vooruit en dat soms wel een jaar of langer. Aan
het begin van het tweede jaar dat Tsjip /Letteren door

de holebiseksualiteit (homo, lesbo en bi) het centrale
thema vormen. Henk Langenhuijsen duikt ten slotte

ThiemeMeulenhoff wordt uitgegeven, menen we

in de discussie over het examen Nederlands op het

behalve vooruit ook eens terug te kijken — wat u als

vmbo en steekt z'n standpunt niet onder stoelen en
Danken.

docent literatuur of CKV-i natuurlijk dagelijks doet
waar het gaat om voorbije kunstuitingen. We besloten
een nummer te maken waarin veel aandacht is voor
zaken met een verleden.

Natuurlijk is er ook weer een Leeswijzer, waarin u
— met een blik op het heden en de toekomst — nog een
handig overzicht met relevante sites voor uw vakgebied

Joop Dirksen bijt het spits af met een bijdrage over de

krijgt. De kennismakingsrubriek is dit keer eveneens in

vraag waarom we het allemaal doen: al die energie die

stijl: Erfgoed Actueel stelt zich aan u voor, voor de

we steken in lessen literatuur, levert dat nog iets op?

CKV-docent die er nog niet mee bekend is,

Jan van Peer laat vervolgens zien hoe op zijn school

waarschijnlijk een eye-opener.

literatuur wordt gegeven. Min of meer `historische'
Doeken — van Grimm, Boon, Bomans, Belcampo —

We eindigen waar we mee begonnen: een blik op de

komen naar voren in zijn stuk over de relatie tussen

toekomst kan niet zonder het verleden erbij te

literatuur en werkelijkheid. Hubert Slings laat zien wat

betrekken. Daarom doen uitgever en redactie een

er met oudere literatuur gebeurt op internet en biedt
zowel theoretische als praktische handreikingen om de

beroep op u. U leest Tsjip /Letteren nu een jaar of al heel
veel langer en heeft ongetwijfeld een oordeel over het

Middeleeuwen via de kabel de klas in te krijgen.

blad. Wilt u zo vriendelijk zijn om op de site

Ondergetekende had een modern gesprek — via e-mail —

(www.thiememeulenhoff.nl/tl) het vragenformulier op

met schrijver Ed Franck, die zich bezighoudt met het
hertalen van oude verhalen. Veel romans van Thomas

te roepen en de vragen over Tsjip /Letteren te beantwoorden? Met de reacties van zoveel mogelijk lezers kunnen

Rosenboom hebben een sterk historisch karakter,

wij uw blad nog beter maken. Iedere vijftigste inzender

aanleiding voor Joop Dirksen om zich in zijn werk te

ontvangt van ons een `lekkere' boekenbon. We hopen

verdiepen. Deze maand staat Rosenboom sowieso in de

op uw antwoorden en dan het liefst massaal!

belangstelling, omdat hij het Boekenweekgeschenk

Spitzen heeft geschreven. Uit Vlaanderen dit keer twee

Op voorhand dank voor uw medewerking aan de

bijdragen; in de eerste gaat An De Ridder in op vijf

enquête en ook dit keer: veel leesplezier.

jeugdromans die over de holocaust en het
nationaal-socialisme gaan en die pertinente vragen en
oorlogswreedheden in de klas bespreekbaar maken. De
tweede Vlaamse bijdrage is van Jurgen Peeters en deze
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Anne-Mariken Raukema
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Waar doen we het eigenlijk allemaal voor?
Over het nut van literatuur(geschiedenis)onderwijs

In een themanummer over historie is enige reflectie over het
hoe en waarom van literatuurgeschiedenis wellicht op zijn
plaats. Maar in het verlengde van de vraag naar het nut, de
zin van literatuurgeschiedenis liggen vragen als Waarom
eigenlijk literatuuronderwijs?' en Waarom eigenlijk onderwijs?' Waar doen we het eigenlijk allemaal voor?
Joop Dirksen

Het literatuuronderwijs
l heeft de leef
tijd
van
de
ijzersterken
ijzersterke
bereikt: meer
l
nog
12
jaar
oud
—
en
g steeds
5l
springlevend. Sinds er naast de richtin gdie de eerste honderd ljaar de eniaang e was,^ de historisch-biografische
g ra
pak,
o een tweede is
P
^ zo rond r97
aangekomen,^ de structuuranalytische
g
Y
een
derjaren
tachtig
ak
en
sinds
eind
l
g
f
methode,, is er
de de lezers gerichte
g
van een richtingenstrijd:
sprake
g
l voorP
van de verschillende
en tegenstanders
g
nei en ernaar elkaar te
opvattingen neige
Op
P zich zit daar eenPositieve kant aan: docenten staan blijkbaar
l
voor hun aan Pak. De Vakontwikkelvoor het litegroepie
Phetprogramma
g
ratuuronderwisj in de Tweede Fase
strij
schreef, heefteen
g eind aan de strijd
maken. Ofschoon het voorgeduidelij een mix
schrevenro
ramma duidelijk
P g
van aandacht voor `cultuuroverdracht' en `individuele ontplooiing' is
bi' de `klassieke' docener met name bij
nogg steeds
ten de 'cultuuroverdragers'
g
voor
de
geen
waardering
weiniggof
g
g
`moderne' aanpak,
P
P ^ voor de 'ontplooiers'. Belangrijk
gl in de discussie over de
meest zinvolle invullinglt van het literanatuurlijk de vraag:
tuuronderwijs is natuurlijk
g
wat wil je eigenlijk
l bereiken met dat
g
het
h
literatuuronderwijs?
g
l En aangezien
is
`literatuur
voornaamste twistpunt
geP

met
schiedenis versus leren omgaan
g
literaire
werken'
is
de
(eigentijdse)
ei g
l
'l e literatuurgevraag:
g
g waarom geef
schiedenis, waarom wil ^'e dat leerling en kennismaken met literatuur? Maar
de vraag
g die aan de hele discussie ten
natuurlijk: wat wil je
grondslag
rondsla ligt,
l
g^ is natuurlijk:
onderwijs als zodanig?
bereiken met onderwijs
g
Waar doen we het eigenlijk
l allemaal
g
voor?
is:
Het banale antwoord op
P deze vragen
g
Als
voor mijn leerlingen'.
`een diploma
g
P
l e ambitie niet verder reikt dan de
muren van de school, kun je het beste
nu verder lezen in het volgende artikel,
tijd.
dat spaart
P
J

Socialisatie
`Non scholae sed vitae discimus' of, in
dit verband beter: `docemus'. Wie nu
nogg doorleest, vindt ook dat ons onderc geri ht moet zijn
zijnop
wijs
P het leven, dat
l g
we onze leerlin gen iets moeten of wilwaar ze in de rest van
len meegeven
g
hun leven iets aan hebben.
Onderwijs isg
gericht opP het overdragen
Onderwijs
g
van kennis en het aanleren van vaardiheden
in de vakken die de overheid
g
acht in verband
van belang
veran
met
verg ac
volgopleidingen daarna. Onderwijs
Onderwij is
vorming.
g Of l'e het nu leuk vindt of
niet, of l'e lje ervan bewust bent of niet:
gedurende een lange
met leerlingen
g g
g

tijt d in een lokaal activiteiten ontplooiP
en heeft eeneda
o ische dimensie.
P gg
geformuleerde onderlechti
Niet
de P
gg
wisvisie
de `missie' van de school
j
maar het
werkt door in leerlingen,
g
voorbeeldgedrag
van
de
docenten.
voorbeeld
g
g
lbezig,
pedagogisch bezi
Voortdurend ben je
niet alleen, of ljuist niet op
P die momenten dat je er bewust mee beziggP
probeert
te zijn.
l Wie als leraar zelf niet echt van
daar
lezen houdt, kan zijn
g
J leerlingen
nooit enthousiast voor maken; wie zijn
alleen als toehoorders ziet,
leerlingen
g
niet als serieuzees
g Preks Partners
moet hen dan ook maar niet aan het
woord laten komen. Enthousiasme,
betrokkenheid, liefde voor je vak, het
uiteindelijk een veel gro zijn zaken die uiteindelijk
hebben dan de
leerlingen
ter effect op
g
P
lesstof oPzich. Onderwijs
Onderwij moet er dus
dat leerlingeng als volbijdragen
waardiglid van de maatschappij
PP l kunnen functioneren en hun individualiHet literatuuronderwijs
literatuuronderwij
teit ontplooien.
P
in de tijd
tij dat socialisatie het
g
onderwij was. Het
g e doel van onderwijs
dat er enorme verschillen zijn
l
tussen de dertig
g leden van een klas, en
van daaruit de structurele aandacht
voor de individuele leerling,
g^
nogg pas
g s De klassieke liteP van onlangs.
ratuuronderwi'saan
Pak is 125
5ljaar oud,
l
deedachte
erachter eveneens `laat
g
leerlin gen kennismaken met de meesterwerken uit ons literaire verleden,
dan volgt de liefde voor de literatuur
vanzelf),e didactiek ook (samen te
vatten als: kennisaanbod door de
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die van huis uit daar al voor pe
staan, maar ook de vijfentwintig
J
g ande-

g

re leerlin lten laten ervaren dat literatuur (en de andere kunstvormen) voor
iedereen waardevol kan (kunnen) zijn.
l
De kennismakingg is essentieel; wat de
leerlingg er na zijn
zijn schooltijd
schooltij verder
doet, is zijn
keuze. Maar wie
l eigen
g
die kennismaking
met
literaire
teksten
g
zijn
op
zijn
eigen
g
niveau
niet
krijgt,
P
lg komt
waarschijnlijkhei
naar alle waarschijnlijkheid
nooit
meer
l
literatuur in aanraking.
g

docent, gevolgd
door
g g door reproductie
p
de leerling).
g Sommige
g schoolboeken
van nu zijn
zijn ^lqua aanpak
en opzet
vo lP
p
strekt identiek aan die van 125
5Jjaar
geleden. Socialisatie wordt hier, in de
klassieke aanpak,
opgevat als `cultuurP
overdracht' in de enge
g zin: het 'pakket
p
(literatuurgeschiedenis)kennis' wordt
doorgegeven
door eeven aan de volgende
genera-g
g

4
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tie. Maar `cultuuroverdracht' houdt
eigenlijk
generatie
toeg
l in de volgende
g
g
angte verschaffen tot die cultuur
g
dus,,pprecies zoals de Vakontwikkelgroep
roe het bedoeld heeft:l je laateer
lling en via literatuuronderwijs
l s en CKV-i
kennis laten maken met de verschillende vormen van kunst. Niet de culturele
eruditie oppoetsen
van devijvijf llinPpeer

Blikken verruimen
Socialisatie kan ook – en veel effectiever dan via zo'n 125
oude aanpak
–
5 jaar
J
P
gestimuleerd
estimuleerd worden door het com Pletevan
ro g ra m m a
de Vakontwikkelp
groep
roe uit te voeren. En het aardige
g is
dat daarmee de individualisatie tegelijk
g l
wordt bevorderd.
Wat leerlin gen in deze levensfase
bezighoudt is: in hoeverre ben ik hetzelfde als, in hoeverre ben ik anders
dan mijn leeftijdgenoten?
Een prachtig
Jg
P
g
hulpmiddel
in
dat
ontdekkingsproces
p
is het samen bespreken
van literaire
P
teksten. Reacties op
verhalen
in een
p
klassengesprek laten zien dat we als
leden van dezelfde maatschappij
pP l in
deze tijd
tijd op
punten dezelfde opvatp veelP
p
tingen
hebben, normen en waarden
g
delen, in een aantal opzichten
anders
p
denken dan mensen uit andereerioP
den van deeschiedenis
en/of uit
g
andere culturen. Maar ook dat er binnen onzeroe
verschillen
g individuele
P
bestaan in smaak, in levensopvatting,
p
g,
in normen enzovoorts. In Het duister
dat ons scheidt formuleert Renate Dorrestein heel fraai de waarde van literatuur: `Lezen is homeoPathisch leven,
honderd keer verdund.'
e leeft in literaire werken andermans
leven mee, bekijkt
werkelijkhei
J de werkelijkheid
andereers
P Pectieven^ verplaatst
P
l' e in, leeft mee met andere mensen,, in
andere situaties, tijden culturen.

Praten met leeftijdgenoten over je ervahierbij werkt zowel socialiseringen
g hierbij
rend alsositief
voor de individuele
P
ontplooiing. Ons literair verleden kan,
nee moet ook betrokken worden in dit
proces.
Literatuurgeschiedenis is nutPg
ti gvoorzover die `blikverruimend'
werkt. Een beknotP overzicht van de
hoofdlijnen van die literatuur g esc hiedenis is nuttig
voor de
P
g als een kapstok
ervaringen die de leerlinggg
gaat opdoen
P
in zijn contact met tekstfragmenten
uit
g
het verleden. Zo'n overzicht van hoofdren
lijnen
is in heel korte tijd
tij aan
te bl
en als basiskennis. Alle verdere toedienin gvan literatuurgeschiedenisg esc
kennis sec, dus nieteko
eld aan de
g PP
beleving'hier
van de leerling, zijn
nu', is tijdverspilling. SPecialistische kennis hoort thuis in eens Pecialistische opleiding, aan de letterenfaculteit. In het voortgezet
onderwijs
g
l s is
basiskennis nodigg en daarbovenop
P een
kennismakinggP
op basis van een thematische benaderin
g, die Past in het
boven beschreven socialisatie en individuatieroces:
P
– Zet viaeschikte
tekstfragmenten
de
g
g
religieuze
doordrenktheid van de
g
middeleeuwse mens bijvoorbeeld
l
tegenover ons hedonisme, ons `nihilisme'
– zet de vormexperimenten
van de
P
rederijkers
tegenover de vormexPerig
menten van onzetid,
j van allerlei
soorten jonge kunstenaars,
– zet het sentimentalisme bijvoorbeeld
J
tegenover
verhalen van nu waarin
g
mensen worstelen met hun emoties,
– zet didactische teksten uit de Verlichtinggtegenover
het bètaProza van
g
Gerrit Krol, Een Fries huilt niet bijvoorbeeld.
Zo wordt eengang
lt g door onze literatuur ggeschiedenis een tocht via teksten
waarvan leerlingen
`wijzer' worden.
g `wijzer

1

kennis

Kennis die nieteko
eld wordt aan
g PP
beklijft niet, overleeft de
ervaringen
g beklijf

amper.
P
Kennis, in een thematische benadering
aan ervaringen,
als boven,
gekoppeld
,g
PP
g
assend binnen de eigen
g ontwikkelingg
werkt verrijkend:
verrijkend:geeft
de leerling
g niet
g
alleen een beter beeld van de wereld
om hem heen, maar ook, door reflectie
over de eigen
P dit alles, een
g reacties op
beter beeld van zichzelf. De oude Grieken bestem eelden dat als het hoofddoel in het leven: `g noothi seauton',
`Ken Uzelve'.
Leerlingen
g kennis laten maken met
literaire teksten, klassikaal en via hun
eigen
toean ver g lijst,
J ^ betekent huntoegang
schaffen tot onze cultuur, betekent
socialisatie en individualisatie tegelijk.
g l
Uit hetromotieonderzoek
van Marc
P
Verboord, in TsJ `i
p Letteren r3 -r uitvoerig
besproken,
kwam
naar voren dat
P
leerlingg
ericht literatuuronderwijs
literatuuronderwij
tot meer lezen op
leeftijd
P latere leeftijd.
Hopelijk
P J is voldoende overtuigend
g en
P literatuuronderg etoond dat dit type
wijs
l zinvol is tot ver over deggrenzen
van het schoolleven. Wie als docent
1a
dus bezigg blijft
blijftop
P 125
P de wijze waarop
jaar ggeleden het literatuuronderwijs
s
l
schromelijk
begon,
be
g ^ doet zijn leerlingen
g schromelij
Geen leerlingg zal later met
aan de door
dankbaarheid terugdenken
g
hem uit het hoofdgeleerde informatie
opP Ppagina
a g34
234
uit zijn
l literatuurgege
schiedenisboek ,• maar heel wat leerlinen zullen hun docent dankbaar zijn
ln
dat zijl via hem de waarde van lezen
hebben ontdekt.
Joop
p Dirksen,^ redacteur van Ts`i
lPLette-

ren is leraar Nederlands en CKV -1 aan
het Pleincollege
g Eckart in Eindhoven. Hi J`
is auteur van de Handleidingg leesdossier en van Dossier lezen, een literatuuron derw"
i smethode.
J
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Van schaakbord tot jungle
Literatuur bevraagt de

werkelijkheid

Situatie i: Ik tref een oud-leerlinge die mij enthousiast
begroet met de woorden: `Hoi meneer! Leuk dat ik u weer
zie, uw lessen waren altijd kei-gezellig, maar wat impressionisme inhoudt weet ik niet meer, hoor!'
Situatie 2: Na het zoveelste mondeling loop ik met een collega terug naar de personeelskamer, een beetje ontdaan over
zoveel goede bedoelingen van de kandidaten die met zo weinig resultaat de rijtjes kenmerken van impressionistische en
expressionistische teksten finaal door elkaar hebben gegooid.
En dat terwijl we er zoveel lessen mee bezig zijn geweest, met
toevoeging van muziek, kaarslicht, leuke anekdotes, kortom:
het hele repertoire aan didactische trucs om je boodschap bij
de leerlingen door te laten dringen. Wat een tijdverspilling
van zowel de leerlingen als van ons!
Jan van Peer

6

aan het eind van de tachtiger
Ergens
g
g
jaren had de eindexamencommissie
een voor mijJ zeer behartigenswaardige
bedacht:
tekst voor de havo-leerlingen
g
In
`De ijsvrije
ijsvrije havens van Noorwegen'.
g
op onze
deze tekst werd betoogd
g dat
scholen zo veel nutteloze ballast op
P de
werd geworschouders van leerlingen
g
wonder was dat onze
g
Pen
^ dat hetgeen
staat van
leerlip gen in verregaande
g
demotivatie verkeerden.
Gaandewegg werd mij duidelijk,
l ^oop
grond van situaties als in de inleidingg
beschreven, dat ljonge
g mensen een
g renzeloze nieuwsgierigheid hebben
naar alles wat ons leven te bieden
heeft, maar dat wij - de veronderstelde
professionals! - er voortdurend niet in
P
slagen die nieuwsgierigheid in ons
onderwijs te laten opbloeien.
Eigenlijk
l
P
g
dat onverteerbaar is:
is dat eengegeven
gg
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ljonge mensen willen van alles leren,
hebben een fantastische leerzin, maar
wijf weten ze in veel gevallen
g eva en niet verder te brengen
dan
het
ontwikkelen
g
van een zekere weerzin teen
g school in
en literatuur in het bi-J
het algemeen
g
op
zonder. Afgaande
P de verhalen van
g
vakgenoten was de natuurlijke
^ interesvoor
de
Nederlandse
se van leerlingen
g
literatuur (te) vaak op
P zijn best marginaal te noemen.
Vernieuwing
Een jaar
of zevenggeleden heb ik een
J
kijke of
poging
o in ondernomen om te kijken
veranderingg te brengen
g was. In
die tijd was ik met een collega
g a betrokvoor
project
de ontwikj
ken bi'J eenpilot
P P
kelingvan het vak CKV-i. Onder leidingvan mensen van de Specialisten
P

in Leerplanontwikkeling,het S,
LO leer-

de ik de waarde kennen van ervaringsom te
onderwijs
g l
l^ van de mogelijkheid
leren zonder dat er sPrake was van concrete kennisoverdracht. Bovendien
maakte ik kennis met de P robleem
g estuurde didactiek zoals deze met name
op
P de universiteit van Maastricht werd
mijns inziens enorme
toegepast. Het mijn
van deze methode zat hem in
op
het feit dat kenniseen
P zichzelf
g
was
- zoals o
op
staand abstract systeem
Y
veel middelbare scholen in het traditionele onderwijs
J - maar een onmiddellijk
gegevensbestand
vormg g
P
t toepasbaar
de. Zodoende wordt kennis functioneel
en beklijft
J veel beter.
Ikaf
in
die
tijd
tij veel les in de havog
en daar is de affiniteit met
onze schone letteren, laat ik zeggen,
gg ,
ondermaats ontwikkeld. Ik
enigszins
g
in de eerste
had het idee dat leerlingen
g
P laats meer zelf aan het werk moesten
in de les wat minen dat mijn positie
P
der centraal moest worden. Onderzoeksodrachten
rondom een thema
P
leken mij
mi een geschikt
middel om de
g
jon
eren
te
activeren.
Maar
ze moesten
l g
vinden.
zo'n onderzoek wel uitdagend
g
ben ik eens g
gaan neu Voor inspiratie
P
zen inP
tijdschriften als PanoP ulaire tijdschriften
rama. Deo
ulaire media hebben veel
PP
aandacht voor verschijnselen aan de
rand van onze maatschappij,
PP l voor
schimmige
zaken,
prostitutie,
zoals
P
g
^
drugs^ randgroepjongeren, zinloos
0
ggeweld,^ criminaliteit enzovoorts. Op
een school als de onze, waar veel leer-

l

afkomstigg zijn uit redelijk
redelij
gegoede milieus,^ zijn dergelijke
ver g l
schijnselen
nog
vreemd.
d.
Gelukrelatief
t
g

lingen
g

kigbleek dat er behoorlijk
behoorlijkwat schrijl vers zijn die deze onderwerpen
ook
P
nogal uitdagend
vonden. Boeken als
g
Het
Vals Licht van Joost Zwagerman,
g
verrotte leven van Floortje
Floortj Bloem van
Keuls, Blauwe maandagen
g van
Verborgen
gebreken
Arnon Grunberg
en
g g
g
van Renate Dorrestein weren
P stuk
voor stuk een bepaald
licht op
P situaties
P
ofebeurtenissen
die niet snel openlijk
g
P
l
proro
in onze maatschappij
PP l worden bes P
ken maar waar veel mensen toch door
geprikkeld
e rikkeld raken,getuige
g
g de aandacht
hiervoor in de media.

plaatsvond in haar etaladatP
prostituee
p
een interview met een ex-leerling
g
van onze school die inmiddels twee
achter de rug
g heeft
ljaar gevangenisstraf
g
g
en gesPrekken met lesbische stellen.
geweldige
waren ditg
Voor de leerlingen
g
g
presentaties die ze oop
ervaringen.
gDeP
basis van hun onderzoeken moesten
interessant ,
houden, waren doorgaans
g
rij onderhoudend en soms ook aang)
werd
de
les
Nederend.
Plotseling
g
wer
P
lands iets van een event, werd mijn
J
leslokaal thelace
to be!
p
Het aardigst
g was toch de opmerking
P
g
zij
dat zij
van een van de leerlingen
g

gekregen
hadg
voor vrouwen die
respect
g
P
zich staande trachten te houden in het
schimmenrijk van onze maatschappij.
schimmenrijk
PP J
Leerlingen
gaven ook aan dat ze inzag g
g en dat de literatuur inderdaad kan
kader bij het ontals hulp,
fungeren
g
P^
wikkelen van l'e visie op
P
P de maatschapi'
met
andere
woorden:
dat literatuur
PJ^
inderdaad waarheid kan zijn.
l En daar
biedt literaproject:
in het om bij
dit
ging
P l
J
om
tuur jou,
als lezer, de mogelijkheid
g l
J
werkelijkheid beter
de ons omringende
g
en uiteindelijk te orgate interpreteren
ga
P
niseren? De literatuur in de functie van
dus.
de mythe
y

Richting
Wat onderzocht moest worden was duidelijk
je
l richting
g aan
l^ maar hoe geef
g
een dergelijk
g l onderzoek? Een van de
belangrijkste
factoren in de strijd
strij om de
gl
gemotiveerde leerlingg is de mogelijkgl
heid om zelfstandigg keuzes te kunnen
maken. Overigens: de kaders waarbinnen die keuzesemaakt
worden, bieg
professionals. Wijl bepalen
den wij,
P
l^ deP
het speelvlak,
wij
wij bepalen
de speeltijd.
P
l
^
P
P
vraa
vraagvan het onderDe belangrijkste
l
zoek was: `Hoe waar is literatuur?'
om oop
Leerlingen
kregen
de opdracht
P
g
g
van
hun
leeservaring
met
het
grond
g
g
op
te
boek een aantal deelvragen
P stelg
len die tot concreet onderzoek zouden
kunnen leiden. deelvra
Die gen moesten onderzocht worden in niet-literair
bronnenmateriaal, bijvoorbeeld een
gewijd
achtergrondartikel
datg
g
J is aan
Daarnaast,
het leven vanrostituees.
P
en nu werd het bijna avontuurlijk,
J,
van
moesten leerlingen
g gebruikmaken
g
mondelin e bronnen, een interview
mondeling
Op
P die manier konden ze ook
allerlei andere vaardiltheden ontwikkelen. U begrijpt dat dit aanleiding
lt heeft
totvele vermakelijke en bijgegeven
e lt
l
Een
zonder leerzame verwikkelingen.
lt
interview van twee meisjes
J met een

TSJIP/LETTEREN 13.2

7

Bij
Bij nabeschouwing
m
muziekstukken,
gedichten,
riete leerstijl.Om dat te bereiken
g, stukken
g stond de vraagg ce n-traal in welke mate een verhaal beantfilm enzovoorts.
bedachten weer
P uitgangstekst een
woordt aan de resultaten van onderDel
ro'ecten
zoals
we
die
voor
de
havozestal
opdrachten,
p
^ die telkens gebaP
zoek,p
op welkeppunten het afwijkt
afwijk en
leerlingen
hadden ontwikkeld, bleken
seerd waren op
één
van de leerstijlt
g
p
lY dat heteval
zou kunnen zijn.
zijn
ookrima
toepasbaar
op
het vwo. Ook
Pet
peen van Kolb. In deze theorie is overig
P
P
bleek dat een verhaal een aantal
bood de werkwijze de mogelijkheid
van maar vier
de
Pleerstijlen,
sprake
gl
g
zaken uitvergroot,
zwaarder aanzet. De
verPlichte literatuurgeschiedenis
maar om leerlin gen niet te veel te foro
op
g
g
leerlinge
leerlin en moesten in een afsluitend
het vwo inhoud en vorm teeven.
Het
ceren in een hoek die eigenlijk
l minder
g
g
ingaan
op
deze
constateringen
en
eersteroject
fungeerde
daarbij
als
bi henpaste,
bij
vonden we het beter om
Y g
p
g
Pl
g
P
proberen
die te verklaren. Al kwamen
gids,
g een
de vier werkg
roepsleden minimaal zes
p
^ maar we vonden dat er nog
ze niet allemaal tot vlijmscherpe
paar
zaken
waren
die
in
het
je
goed
keuzemogelijkheden
te bieden. Zo ontl
p
p
lg
g J
inzichten, het feit dat ze er expliciet
oogg moest houden. OpP de eerstePplaats
bijvoorbeeld
stond bijvoorbeeld de volgende
p
g
over hadden moeten nadenken, nodigmoest het voor leerlingen
mogelijk
zijn
oPdracht voor een van de werkgroepen:
g
g
g lzij
de ze uit tot uitgebreide
reflectie op
een aspect
uit de literatuur g esc hieg
p het
p
hoe en waarom van verhalen vertellen.
denis direct in verband te brengen
met
g
onze twintigste
en eenentwintigste
Sprookjes
g
g
Anderero'ecten
eeuw. Zo ontstonden in verband met
Elk groepslid leest een aantal
P1
Toen eenmaal duidelijk
was
dat
deze
Mariken
van
Nieumeghen
uit
ons
ron
ro
sprookjes
van Grimm, Louis Paul
l
p
g
werkwijze
werkwijze vruchten afwierp,
de
ject
`Middeleeuwen'
opdrachten
rac
dBoon,
Godfried
Bomans en Belcamp^
t
p
rest van onze vakg
roepook enthouom het vrouwbeeld in de vijftiende
po.
Daarnaast
vindt
er een verdeling
J
siast. Anderel
eeuw in vergelijking
plaats over de genres sage en mythe.
p ro'ecten werden ontwikg l
g met moderne
keld als `Literatuur en eigen oordeel',
feministische invalshoeken. Moenen
Elk groepslid kiest één van deze gen,
`Literatuur en beleving'
project
werd in verbandebracht
met moderres en leest daar een typerend voorg en eenPl
g
ne duivelsbeelden in satanistische
beeld van. Je moet voor de genres
g ewi'd
l aan poëzie. In `Literatuur en
eigen
oordeel'
staan
analyse
en
oorhoek
en de leerlingen
moesten o
op
mythe en sage een keuze maken uit
g
Y
g
deelsvormingcentraal. Een literaire
rond
van
het
verhaal
en
andere
de Germaanse verhaaltraditie. Tot
g
roman wordt doorgaans
zakelijk
zakelij
bena
ei
entij
dse
onderzoeken
een
filososlot kiezen de leden van de werkg
l
g
in analyse
om tot
fisch beeldeven
van
de
functie
van
groep ieder één van onderstaande
Y en argumentatie
g
g
een oordeel over het verhaal te komen.
duivels in de samenleving.
opdrachten. Zij werken hun
g Ook in het
In `Literatuur en beleving'g wordt — ter
roect `Romantiek' kozen we voor een
opdracht uit, brengen de gegevens
pj
aanvulling
aanvullin — een roman juist
opp een
dergelijk
in de groep en de groep maakt op
J
g l uitgangspunt. Daarnaast hadassociatieve, creatieve manier verwerkt.
den we tijden
ti' dens een cursus te maken
basis van deze gegevens een samenDe werkgroepjes verbeelden
en h
hun
belegekregen met de leerstijltheorie
van
hangende presentatie van ongeveer
l
bijeen verhaal in fotocollages,
vingbij
Kolb.
Deze
Amerikaanse
leer
s
choveertig
minuten lengte. Essentieel is
g
p Y
loognderscheidt
vier
verschillende
dat
tijdens
de presentatie de onderg
leerstijlen
met elk hun voorkeuren om
huge verbanden tussen de individu1
het leerproces
vorm te g
geven.. Het verele opdrachten expliciet zichtbaar
f
velende voor in
twee van deze
worden gemaakt.
^ elkgeval
g
leerstijl
en is dat hun voorkeursaanJ p
pak binnen het traditionele onderwijs
Keuzeopdrachten
^s
maar matig
zij
tot
zijn
recht
kan
komen.
I Welke aspecten van Romantiek
g
heb het hier over de doener (actief,
komen vooral naar voren in deze
trial and error) en de dromer (reflectief,
verhalen? Licht dit toe aan de
gevoeligg voor sferen,^ onorthodox). 0
Op
hand van concrete verhaalfragg
termijn
menten.
) leidt dit voor een aantal leerlina Baken de genres onderling af
g en tot demotivatie of erger. Daarom
besloten we om de leden van de werkgeef onderscheidende kenmerken
groepen de gelegenheid tegeven
om
en pas deze toe op de verhalen.
g
meer aan te sluiten bij
bij hun ei
eigen
favog
8
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3 Onderzoek de functie van sprookjes op cultuur-historisch gebied en
op psychologisch gebied. Licht de
onderzoeksresultaten toe met
behulp van concrete verhaalgegevens.
4 Selecteer drie wezenlijke kenmerken van sprookjes en schrijf op
basis daarvan zelf een sprookje
dat zich afspeelt in de eenentwintigste eeuw. Het door jou geschreven sprookje wordt bij de presentatie voorgelezen of verteld.
5 Onderzoek de thematiek in de
Germaanse mythen; welke elementen uit deze verhalen zijn ook
voor ons, eenentwintigste-eeuwers, van belang? Houd hierover
een betoog of beschouwing.
6 De Duitse componist Wagner
heeft veel gebruikgemaakt van de
Germaanse verhaaltraditie voor
een aantal (zeer lange) opera's.
Vertel een van Germaanse
mythen of sagen na en maak een
muziekcollage dat de gebeurtenissen in jouw verhaal ondersteunt
en verdiept. De muziekfragmenten kies je op basis van je eigen
smaak. Licht je aanpak vervolgens
toe.
met dit soort
gingen
De leerlingen
g
g g
enthalgemeen
ou
opdrachten
over
het
al
gem
P
siast aan dean
vooral ook omdat ze
g g,
manier te lijf
lij konde stof o
P hun eigen
g
Verderaven
ze aan dat ze juist
l
g
veel leerden van hunroe
s enoten
g Pg
die een andere invalshoek hadden
Dat bracht hen tot inzichten
gekozen.
g
waar ze anders niet toegekomen
waren. Dit werd vooral bewerkstelligd
g
roePP
s resentatie
door de eis dat de g
meer moest zijn
l dan alleen maar het
gee
van ieder individueel uit g
weergeven
g
Door onderlinge
werkte opdracht.
g e verf
banden tot absolute eis te maken, is
onontbeeroverlegg over aansluitpunten
P

gevolg
lijk.
Een anderpositief
l
P
g
g van deze
methodiek is dat het leidt tot afwisselenderesentaties
waarbij
waarbijvaak verf
schillende mediaebruikt
worden voor
g
de boodschap.
0 die manier werkt de
P P
ook nog
Kolb-leerstijl
g eens
P
l aanpak
binnen
positief uit op
l
P
P de doceerstijlen
eenresentatie
zodat
ons
diverse
P
wordt.
publiek
maximaalgeprikkeld
gP
P
algemeen
waren
over
het
De leerlingen
g
g
project,
over hetP
heel erg
l
P
g te spreken
omdat ze erersoonlijk
l meer tot hun
P
recht komen,^ juist vanwege
g e de aansluitin gbij
bijhun voorkeursleerstijl.
J Extra
motiverend dus, in mijnoen.
l ogen
P roef
In 6-vwo leveren de leerlingen ten slotte hun meesterproef.
De werkgroepjes
P
gestelde
krijgen
een nogal ruimg
J gg
één van de twintig-opdracht rondom
g
ste-eeuwse kunststromingen
g in relatie
tot de literatuur. Een voorbeeld van
zo'n opdracht:
P

Onderzoek de stroming van het
dadaisme en lees in dit verband
werk
Ostaijen Maak
we van
a Paul van Ostaijen.
van
P
Pbasis hiervan een presentatie
maximaal vijftig
l g minuten lengte
g die
veldvet aan de volgende eisen: het
literaire werk moet centraal staan,
andere kunstvormen voer l'e naar
keuze
eu op
p in het kader van de stroming,laat zien welke elementen van
de stroming ook^
heden ten dage
nog
g
actueel zijn
PP l en
J in onze maatschappij
or er voor dat jullie
jullie de vier leersti-J'
zorg
hautelen van Kolb in deresentatie
P
ren als doceerstijlen.
1
jare achtereen
De leerlingen
al jaren
g geven
g
dat ze dit de leukste oP dracht vonden van het hele bovenbouwcurriculum Nederlands. Ze werken metrote
g
aan de voorbereiding
overgave
g van de
g
o
presentatie
en het publiek
zit vaak op
P
P
omdat
hun
unte
van
de
stoel,
hetj
P

er iets interessants en
medeleerlingen
g
vooral leuks van hebbenemaakt.
Het
g
tijden
blijkt dat ljuist de doenersfase tijdens
enorm wordtgewaarg
P
deerd. Zo kreeg
g de hele klas bijJ de
behandeling
g van het futurisme ratels,
ballonnen, bellen enzovoorts uitgereikt als het maar lawaai maakte.
Onder begeleiding
g van een bando P na g
me van de straalmotoren van een
Boeingg 737 kwam een fantastische
door
kakofonie tot stand, gedirigeerd
g
g
een lid van het werkgroepje, dat iets
van
van de sfeer het levensgevoel
g
werkgroep
Bij
de
Bij
futurisme weergaf.
g P
g
surrealisme maakte de klas eens ter
gedicht op
plekke
eeng
P de manier van
P
plezier, een
VeelP
een cadavre exquis.
g
Dat
geweldige sfeer en veelgeleerd.
g
laatste wordt in nabeschouwingen
door
g
altijd expliciet aanbijna altijd
genbijna
de
P
e even. En ik weet dat ze het stadium
gg
van sociaal wenselijke
commentaren
l
voorbij zijn!
allangg voorbi

En zo werken we nu inmiddels al een
aantal Jjaren uitsluitend in projectvorm
Pl
per
aan literatuur; tweeprojecten
P ljaarP l
mij
literatuurboek.
Voor
geen
laagn
g
g mij
verademing
is
dit
een
persoonlijk
g na
l
P
kenee
jaren van ruin of meer vergeefse
g
nisoverdracht.Mijn
Mijn vak
roe
enoten
g Pg
gezamenlijk
zijn
l
J ook enthousiast eng
bij om
jaarlijks
stellen we derojecten
jaarlijks
bij
P l
bi te houden.
de actualiteit bij
ook onze
geven
Over het algemeen
g
g
leerlin en aan dat ze deze aanpak
P ergg
waarderen. Sterkeunten
vinden
ze
P
vooral dat ze zich erersoonlijk
veel
l
P
goed
beter in kwijt
J kunnen,^ dat ze hetg
vinden dat ze hebben leren samenwerken en dat ze door derotere
betrokg
kenheid inhoudelijk
l meer leren dan
van frontaale
even collegestof.
Het
g
gg
tij
aan tijd
nadeel
dat
ze
van
tot
tijd
enige
g
tijdrovende is dan
geven, is dat het tijdrovender
'gewoon
uit het boek' leren. Ikzelf vind
g
is,
dat dit nadeel weliswaar aanwijsbaar
l
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maar dat wij,
J, docenten,, dit teniet
kunnen doen door meer met andere
vakken te inte greren en door meer vakbijvoorbeeld schrijfvaaronderdelen, bijvoorbeeld
l
digheil te combineren binnen een
onderzoek. Zo maak je ook die vakonderdelen nogg functioneler.
Ik bemerk leerzin, ik zie nauwelijks
l
meer de weerzin die vroeger
g zo P ro m-i
nent opP
mijn
mijn bureau aanspoelde.
P
Zeker als ik terugdenk
aan de tijd
g
l dat
het literatuurboek met veelgeween en

geknars der tanden opP tafel kwam aan
g
het begin
g van een lesuur.Vervolgens
g
vonkte ik en leverde heel wat energiestoten die de leerlin gen te vaak absorbeerden als een bliksemafleider, zonder dat ze het echt tot zich lieten
doordringen.
Het was immers niet hun
g
wereld, het was de wereld van de
meneer, van het schoolsysteem,
y
, van al
die mooie heren die het beter weten
dan ikzelf watoed
voor me is.
g
Eigenlijk
J is ons werk er, sinds de
g

invoeringg van de projec
Pltenmethodiek,
een stuk relaxter op
geworden. Veel
Pg
helen veel begeleiden,
helpen,
ingaan
opP vra g
^
g
en van en
de kant van de leerlingen,
g
ideeën aandragen,
van P re g
g , genieten
sentatiesewoon
achter in de klas, , terg
wijl
l
l de leerlingen
g aan het werk zijn.
Ideaal toch?

Jan van Peer is docent Nederlands en
CKV-1 op
p het Sint- anslYceum in 's-Hertogenbosch.

[Advertentie]

Eldorado heeft oog
voor efficiënt 1iteratuurond

^

• aantrekkelijk
aantrekkelijk literatuuronderwijs
1 voor de tweede fase
rikkelende teksten
en heldere uitleg
g
• vakoverstijgend
Basisboek
19
• uniform opgezette
Teksten- en Opdrachtenboeken
voor Nederlands, Engels,
p9
p
Frans en Duits
• afzonderlijke
J boeken voor havo en vwo

thíemegiELAE.,off
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Bel voor meer informatie
de Docentenlijn (0575)
of ga
9 naar
www.thiememeulenhoff.nl

Literatuurgeschiedenis op internet
De literatuurgeschiedenis is in het literatuuronderwijs in de
Tweede Fase flink in de knel gekomen. Terwijl het belang
van het kunnen plaatsen van literaire werken in hun literaire en maatschappelijke context buiten kijfstaat, is er volgens
de urentabellen op het havo géén en op het vwo nauwelijks
tijd voor ingeruimd. Sinds een jaar is voor dit probleem echter een digitale oplossing voorhanden: Literatuurgeschiedenis.nl, speciaal ontwikkeld voor het literatuuronderwijs. De
site bestrijkt vooreerst alleen de Middeleeuwen, maar aan
een uitbreiding naar latere perioden wordt gewerkt.
Hubert Slings
g

Literatuurgeschiedenis
g
gemar ginaliseerd
een wezen onderdeel
van
literatuuronderwijs,
l,
dat de afzonderlijke
J literaire teksten
— uiteraard de kern van dat onderwijsl —
in hun literaire en maatschappelijke
PP l
context zet. Het is dan ook terecht dat
in de eindtermen van leerlingen,
g
helaas alleen op
p het vwo, wordt
gevraagd
g dat ze een overzicht kunnen
g
geven
van
de hoofdlijnen
lt
l nen van de literatuur ggeschiedenis en dat ze op
grond
pg
daarvan in staat zijn
degelezen
werken
J
g
teer
p laatsen in cultuurhistorisch P spectief.
Ironischenoe
ree beleidsbelt
gis de reeks
slissinlten die tot deze hooggestemde
ltlt
reeks eindtermeneleid
geleid heeft, er
tevens voor verantwoordelijk
J dat het
Tweede Fase lesschema overvol zit en
de literaire
lten in de daardoelstellin
voor beschikbare tijd
tijd nauwelijks
nauwelijk
kunnen worden. Na aftrek van
de tijd die besteed is aan literatuur en
leesdossier resteert voor de literatuurgeschiedenis slechts een handjevol
handjevo
lt
Tijd voor eengrondige
Tijd
lt
lt klassikale

Literatuurgeschiedeni
Literatuur esc hiedenis is

kennismakingg is er dus niet meer.
Daar komt bij
bi' dat in de literatuurmethodes die op het ogenblik
in zwang
g
g
zijn de literatuurgeschiedenis
esc
oor
er dg
aans bekaaid afkomt.
Qua omvangg en
allure is hetebodene
nogg maar een
g
flauw aftreksel van wat de literatuurgeschiedenissen van Piet Calis en jo
Dautzenberg
g in hun hoogtijdagen
— dus nog
voordat
ook daarvan bekno P g
te edities werden uit gebracht — docenten en leerlingen
boden. In zekere zin
g
is dit logisch.
Het zou van weinigg rea lig
teitszinetui
dat de
g gen te verlangen
g
educatieve uitgevers
bij het slinken van
bij
g
de urentabel nog
pillen
en van litelt steedsp
ratuur ltgeschiedenissen op
P de markt
zouden brengen,
waarin docent en
lt
leerling
leerlin elk wat wils zouden vinden. Al
die extra bladzijden
bladzijden moeten namelij
namelijk
betaald worden,, en bovendien verhoen
in
g ze de studielast die leerlingen
g
hun rugzakjes
meesjouwen
lt l moeten meesjouwen.
sterk afgenomen
aandacht die voor
lt
literatuur
literatuurgeschiedenis
is ingeruimd,
lt
lt
maakt van het schoolboek echter wel
eenl
procrustesbed. Het verhaal
p i'nlijk
l P

van de literatuur door de eeuwen heen
speelt
zich af in een complex
p
p cultuurhistorisch spanningsveld en wordt niet
alleen bepaald
door de literaire teksten
P
zelf maar ook door auteursgroepen ,
uitgevers
en publiek,, door thema's,,
P
genres
en
poëtica,
ga zo maar door.
^ eng
g
p
De literatuurgeschiedenis
telt vele
g
facetten waarvan er in de moderne
literatuurmethodes noodgedwongen
vele onderbelicht blijven.
Dat leidt
J
onvermijdelijk tot gebrek
aan nuance,
g
en daarmee aan betrouwbaarheid, aantrekkeli'kheid
en didactisch succes.
l
Een digitale
oplossing
P
g
g
TijdTijd- en ruimtegebrek
hebben ervoor
g
gezorgd dat de literatuurgeschiedenis
g
naar de marge
ge van het literatuuronder
wijs
te
Dat
lijkt
een
verdwijnen.
lijk
dreigt
l
g
ontwikkelingg, aar
toch is er een oplossing
p
g voorhanden:
een website. D
Dankzij grootscheepse
p
g
investeringen in de laatste jaren
jare
de meeste scholen in
Nederland op
over een
P het ogenblik
lt
ei lt
eigentijdse
digitale
infrastructuur met
l
lt
toean
tot internet. Naar het zich laat
lt lt
aanzien zal die digitalisering
lt
g zich in de
komende jaren verder voortzetten, al
was het alleen al omdat de ltesPendeerde budgetten
hetp
point o no return
lt
reeds lang
gepasseerd zijn.
zijn Tot nu toe
ltgP
de hoeveelheid bruikbare content,
zoals dat in ict-dieventaal heet, in elk
geval
voor de alfavakken beperkt
en is
P
lt
nog
no niet elke docent even computerP
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vaardigg als zijn leerlingen.
Maar dat is
g
geen
reden
om
in
de
onderhavige
g e situg
atie niet dankbaarebruik
te maken
g
van de vele kansen die een multimediale website biedt.
Om te beginnen
is een website,= met
g
zijn mogelijkheden
om via hyperlinks
YP
g l
een netwerk van meerdimensionale
relaties te leggen,
bijl uitstek geschikt
g
gg
werkelijkheid
van de
om de complexe
P
l
literaireeschiedenis
in
kaart
te
breng
en
zonder
dat
het
surplus
aan
g =
P
beschikbare informatie tot afname van
de bruikbaarheid of verhoging
gg van de
kosten hoeft te leiden. Daarnaast biedt
het medium mogelijkheden
om bing l
nen zo'n site een `di g itale leerom
g eving'
te
creëren.
Daarin
is
het,
veel
g
=
gemakkelijker
dan in een boek,^ mogeg
l
ge

12
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lijk
t als docent of als leerling
g een leerlijn
uit
te
zetten
die
in
enkele
uren te
l
doorlopen
is.
Daarachter
bevindt
zich
P
op
slechts
een
muisklik
afstand
een
P
grote
hoeveelheid verdiePing sm aterig
aal datebruikt
kan worden voor
g
opdrachten
en werkstukken. Het
P
gevolg hiervan
zal zijn
zijn
dat de leerling,
g
g
g=
leerlijn
ook als hij
hij slechts zijn
zijn eigen
l
g
hoeft te bestuderen,= een indruk krijgt
lg
van de omvang
van de
l
g en rijkdom
totale literatuurgeschiedenis.
Daarmee
g
blijft de functie van de literatuur g
gee
waarin lje
schiedenis als Fundgrube,
g
=
ongelimite. rd kunt grasduinen
of
g
– zoals dat tegenwoordig
g heet
g
browsen, behouden.
Het meest in het oog
springendegvoor
deel van een website boven een school-

boek dat is toegesneden
opP de wettelijl g
ke minimumeisen _is dan ook dat de
vitale functie van literatuur geschiedenis als schatkamer behouden kan blij-l
ven= terwijl
terwijl het toch mogelijk
g l is om uit
op de
die overvloed eenraktische
P
^P
toegesneden
selectie
onderwijssituatie
l
g
te maken,= die voor de leerlingen
g en als leidraad fungeert.
g
literatuurgeschiedenis.nI
volens het hierboven
Opgezet
Pgg
P is sinds maart 2002
g eschetste concept
Literatuurgeschiedenis.nl on line, een
website die zowel het onderwijs
als een
l
brederubliek
van belangstellenden.
P
g
kan bedienen. De website is ontwikkeld met subsidie van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en WetenschaPP
en in een samenwerkin gsverband van het Leidse onderzoeksProg ramma Nederlandse literatuur en
cultuur in de Middeleeuwen en de
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren,= te vinden op
P www.dbnl.org.
g
Literatuurgeschiedenis.nl bevat op
P het
ogenblik
nogg slechts de eerste periode,
g
P
=
de literatuur geschiedenis van de Middeleeuwen. Het is het streven om de
site in de komende jaren uit te breiden
tot aan het heden. Een subsidieaanvraagiervoor
is onlangs
g
g ingediend.
g
In de huidige site wordt in twintigg
beknopte
P hoofdstukken – van Hebban
olla voggala' tot Anna Bijns
– de
l
geschiedenis
van
de
Nederlandse
liteg
ratuur tot 155o verteld. Deze reeks
pagina's, die de ruggengraat van de site
vormt, heeft een chronologisch-thematische oPzet. Elk hoofdstuk kan afzonderlik
j gelezen
worden, en bevat enkele
g
facultatieve links naar achterliggende
gg
pagina's over teksten,= auteurs en thePag
ma's. Daarbij
Daarbij ligt de focus op
P de Middelnederlandse literatuur en cultuur,
maar ook de andere EuroPese culturen
komen aan bod.
De opzet
van de site is bepaald
door de
P
P
mogelijkheden
en specifieke
eisen van
g l
P

het medium internet: de hoofdstukken
zijn beknopt
P (zo'n achthonderd woordener
zij
stuk),
fragmenten
zijn
P
^
g
beluisteren in voordracht of zang,
g^
illustraties spelen
een belangrijke
rol
P
gJ
in het verhaal dat verteld wordt, en
worden aangewend
opP een manier die
g
in eenpapieren
literatuurgeschiedenis
g
PP
onmogelijk
onmo
g l is: zo is er een aanklikbare
versie van Breughels
spreekwoordenP ree woor en
g
schilderijl^ er is een interactief `scri
'scriptotoover deroductie
van
boeken
en
P
de site bevat een integraal doorbladerbaaretijdenboek.
Fokke `ende' Sukke
g 1
geven hier en daar hun snedige
g
g e co mmentaar op
P de middeleeuwse literatuur.
Didactische module
De afdeling
lt Middeleeuwen van Literatuur geschiedenis.nl bevat al met al een
forse hoeveelheid multimediale informatie, meer zelfs dan de roemruchte
'
Lodewick in diens hoogtijdagen
aan de
leerlingen voorschotelde.
Elke
belanggstellende heeftvrijelijk
vrijelijktoegang
toean tot de
complete
site
en
kan
daarbinnen
de
P
hazensprongen maken waarvoor het
internet zo uitermateeschikt
is. Daarg
naast wordt docenten een didactische
moduleeboden
om de siteg
geschikt te
g
maken voor g
gebruik in de specifieke
P
onderwijssituatie.
Daartoe kan elke
l
docent — des gewenst voor verschillenroePen leerlingen
de g
g — eengratis
g
docenten-lo in aanvragen,
g ^ die toegang
g g
g eeft tot de didactische module. De
docent ontvangt
zijnlogin
g bij
bijzijn
g tevens
zijn
lin
een aanmeldcode waarmee zij
t eerllogin
unnen aan
g en zelf een eigen
g
g kunnen
maken. Deze wordt automatisch
gekoppel
eko eld aan die van de docent.
van deze module is een `didactisch filter', dat de docent mogelijkheid
g l
biedt om een selectie te maken uit de
twintigg literatuurgeschiedenisPg
a Ina's.
0 Pdie manier is het bijvoorbeeld
bijvoorbeel
mogelijk
g l om voor een havo-groep, waar
literatuurgeschiedenis
weliswaar niet
g

in de eindtermen staat, maar waar het
beslist niet verboden is er enege aanvij
dacht aan te besteden,^l
bijvoorbeeld vijf
te selecteren. Als een leerling
g
vervolgens
inlogt,
verschijn er een
g
g^ verschijnt
ave met de selectie van zij
zijn
inhoudsopgave
Onderaan elkeeselecteerde
g
literatuurgeschiedenisPg
a ina wordt
een korte samenvattengsoPdracht en
opdracht
gegeven,
die
een verdiepende
P
P
gg
on line kan worden uitgevoerd
en
ingeg
ge
typt. Zodra de opdracht
is
opgeslagen,
P
opdrachtenwordt hij aan het digitale
P rac hten
g
verschijn in de
dossier toegevoegd en verschijnt
ave een vinkje
vinkj achter die
inhoudsopgave
pagina,
g
P g^ ten teken dat hij is afgerond.
En dat alles inemiddeld
niet meer
g
dan een kwartierer
pagina. De docent
P Pg
kan vervolgens
de
gemaakte
vragen
en
g
g
g
o drachten inzien, becommentariëren
opdrachte
afvinken.
digitaal
g
Ontvangst
Literatuurgeschiedenis.nl is nu ruim
een ljaar on line,^ en in de loop
tij
P der tijd
zo'no
docenten
en
2000
35
leerlingen
g — de meeste uit Nederland
en Vlaanderen, maar ook uit Italië,
Suriname, de VS en Rusland — de weg
ernaartoe ontdekt. Daarnaast is er een
groeiende groep
g
ge
g P bezoekers uit het algeligt
meneubliek.
Het
aantal
bezoeken
P
g
P er dagrond de achthonderd zowel

door de week als in het weekend.
Inmiddels zijn
als
J van zowel leerlingen
g
docenten de eerste reacties beschikvan het
baar. Twintig
g
g vwo-leerlingen
Veurscollege te Leidschendam kregen
g
no in de testfase van hun docent de
nog
de site van boven tot onder te
opdracht
P
onderzoeken en van hun ervaringen
g
verslagg doen. Dat viel over het algege
meen zeerunsti
g
g
guit. En onlangs
werd aan alle docent ggebruikers een
vragenlijst
vra g
l voorgelegd. Daarvan
m
reageerde
de helft,^ van wie3 36% inidg
dels met behulpP van de didactische
module in de lessenewerkt
had. Van
g
deze docentenaf
94 aan voldoende
g 94%
zij over de site.
ofeheel
tevreden te zijn
g
van de voordelen van een website
is dat eremakkelijk
l wijzigingen en
g
kunnen
worden aan g
gee
aanvullingen
g
bracht. Na het eerste half jaar — onderhoud wordt met het oog
Pdegebruigop
in de
kers uitsluitend uitgevoerd
g
zomermaanden — zijn een aantal techdoor g
nische aanpassingen doorgevoerd,
specifiek
verzoek van de
sommig
e op
PP
gebruikers.
ebruikers. Dat is een ander sterk punt
P
van on line lesmateriaal: makers en
in direct
gebruikers staan desgewenst
g
g
contact, bijvoorbeeld via het docentenforum dat onderdeel is van de site.
Een van de daareuite
kritiekpunten
P
g
opdrachten,
waaren
betreft de vragen
P
g
van het niveau naar de zin van sommiis.
g
g en onvoldoendegedifferentieerd
annen in ontplannen
zijnP
Op
P ggrond daarvanzijn
gefaseerde vragenwikkelin
g en
g voor eeng
bank waaruit docenten en desgewenst
g
zelf kunnen kiezen, en
ook leerlingen
g
waarbijJ docentgebruikers
ook hun
g
eig
en opdrachten
kunnen
samenstelP
len en toevoegen.
g

Leerlingen over Literatuurgesthiedenis.nl
Astrid stelt: `Ik vind het werken met
een website echt een vooruitgang.
Het is veel levendiger met al die
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gesproken fragmenten. Ik hoef
mezelf er minder toe aan te zetten
om door te gaan, dat heb ik bi} een
boek wel heel snel.' Cynthia valt
haar bij: `Het is een stuk leuker dan
met een leerboek, alhoewel het ook
wel zijn nadelen heeft, want als
internet het niet doet, of thuis de
computer al bezet is, wordt het toch
alweer wat lastiger. Maar ik zou het
leuk vinden als we vaker zoiets zouden doen, het doorbreekt de sleur
een beetje.'
Opvallend in de reacties is dat de
site klaarblijkelijk `vaar elk wat wils'
biedt. Zo schrijft Barbara: `Het
leukst van de site vond ik de teksten,
je krijgt zo kleine stukjes van veel
verschillende teksten te lezen en
weetje overal wat van af.' Astrid is
het met haar eens: `Ik vond het het
leukst om aan de hand van vragen
door de tekst heen te gaan, je kreeg
dan echt het idee dat je wat meer te
weten kwam. Het minst leuk vond
ik de links naar plaatjes, daar had ik
niet zo'n interesse in. Er zullen
zijn
ongetwijfeld mensen zijn die dat
juist het leukst vonden en daarbij als
argument geven dat het de boel wat
opvrolijkt.' Dennis meldt daarentegen: 'Het leukst vond ik dat er niet
alleen tekst in stond, maar ook plaatjes en stukjes tekst uit oude boeken,
wat er voor zorgt dat je je aandacht
er goed bij kan houden.' Juriaan
stelt: `De website ziet er goed verzorgd uit en is ook duidelijk in
gebruik. Het leuke van de website
vind ik dat de behandelde verhaaltjes direct verbonden met de periode
waarin ze geschreven zijn met ook
wat informatie over toen. Leuk was
ook dat je bij sommige teksten een
geluidsfragment kon horen.'
Over het niveau van de teksten is
men tevreden. Robin: `De toon van

4
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de teksten was "trekkend". Ik wilde
ze graag verder lezen.' En Astrid
schrijft: Belangrijke dingen werden
goed uitgelegd, maar er werd nooit
te diep op ingegaan. Ik had ook niet
het gevoel dat de tekstschrijvers ons
beschouwden als mensen die er echt
helemaal niks van wisten.' Sebastiaan beaamt dat, maar heeft ook nog
een tip: `Het zou fijn zijn als er speílingcontrale zou zijn bij de opdrachten.'

een schoolvoorbeeld van hoe het
rnoet.' `Het scriptorium bleek erg
geschikt voor mijn 4-havo leerlingen.' `Er mag in de opdrachten wel
meer van de leerlingen geëist warden.' `Gram meer gefaseerde en verdiepende opdrachten.' `Leerlingen
vinden het moeilijk om informatie
van de website te selecteren die
belangrijk is in verband met de
toe#s.' `Wetenschappelijk verantwoord, uitstekende vormgeving.
Zonde dat de literatuurgeschiedenis
onvoltooid is.'

Docenten over Literatnurgeschieden3s.nt

Uit de onlangs gehouden docentenenquête de volgende bloemlezing:
`In het kader van zelfwerkzaamheid
in de Tweede Fase en de bijbehorende vermindering van het aantal lesuren is dit een prima manier om de
leerling in eigen tempo door de leerstof heen te loodsen.' `Prachtig
materiaal dat leerlingen op inspirerende wijze motiveert voor literatuur.' `De geschiedenis van de literatuur gaat leven voor de leerlingen.'
`Heel prettige en motiverende
manier van werken, het brengt de
oude literatuur echt binnen hun
wereld. Door het vele visuele materiaal krijgen de teksten een meerwaarde. De transcriptie in modern
Nederlands maakt het geheel ook
veel #oegankelijker.' `Interessant,
boeit de leerlingen en is goed verzorgd, het taalgebruik is geschikt

voor de doelgresep.' `4verzichteÍijk,
goed te begrijpen, voldoende afwisselend.' `De vele extra's zijn Ieuk
opgezet en uitgewerkt, en geven
fleur en kleur aan het geheel. Het
gaf mij als niet-Neerlandicus een
goed handvat bij datgene wat we
binnen de vakgroep GLO hadden
afgesproken.' `Ik vind de website

Tot slot

Digitalisering
doel opP zich en
gisgeen
g
g
internet is allesbehalve het wondermiddel voor de vele onderwijskundige
l
g en
die het
vakinhoudelijke problemen
P
gevolg
evol zijn
zijn van de invoeringg van de
Tweede Fase. Dit artikelpleit dan ook
digitalisering
niet voor onbeperkte
P
g van
g
schoolmateriaal. Steeds zal een docent
de didactische afweging
gg moeten
een adequaat
maken of de computer
cl
P
middel is voor zijn leerlingen
g en het
onderwijsproces.
lP
De beperkingen van het medium moeonder ogen wordengezien.
tenoed
g
g
Allereerst is technische betrouwbaarheid zowel opP school als bijl de aanbieder onontbeerlijk.
l Verder is niet elke
docent en leerlingg even happig
PPg op
P het
werken met computers.
Daar komt bijl
P
dat niet alle leerlingen
g thuis over een
eschikte internetverbindingg beschikgeschikte
ken om hun huiswerk on line te kunnen doen. Voor het literatuuronderwijs
l
literaigeldt
dat het lezen van complete
g
P
re teksten van het schermnog?
bepaald
P
g
ggeen aanbevelenswaardige
hul P oPptie is,^ hoe bruikbaar digitale
g
middelen als Laurensz Janszoon Coster of zijn
l Pprofessionele opvolger
www.dbnl.orgg ook zijn
zijn. De reeks Tekst
van teksten
Context met uitgaven
g

met daarbij
aarbij veel informatie over de
maatschappelijke
context is bewust in
PP J
boekvorm opgezet,
en zal ook in die
Pg
geldt
Bovenalg
vorm worden voortgezet.
g
echter – het kan in deze tijd niet voldoende beklemtoond worden – dat uiteindelijk de docent de methode is, en
dat een website het nooit verder mag
dan hulpmiddel
in het
schoppen
P
PP
onderwijsproces.
Uit
de
reacties
van de
lP
blijkt
eersteeneratie
gebruikers
blijkt
dat
g
g
Literatuur eschiedenis.nl aan die voorwaarde voldoet, en dat het als voorbeeld van didactische digitalisering
g een
g
aantrekkelijk en bruikbaar hulpmiddel
P
in het
is om de literatuurgeschiedenis
g
te
kunliteratuuronderwijs
de
plaats
P
t
neneven
die hij
hijverdient.
g

vormt hijJ samen met Frits van Oostrom
de hoofdredactie van de serie Tekst in
Context. In 200o p romoveerde hij op een
onderzoek naar Middelnederlandse literatuur in het voortgezet
onderwijs.
g

l

Hubert Slings
g is als beleidsmedewerker
onderwijs en docent literatuurdidactiek
onderwij
aan de letteren faculteit van de
Universiteit Leiden. Daarnaast is hijJ
hoofdredacteur van de websites Literatuuren
J
geschiedenis.nl en Bijbelencultuur.nl,
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J Amsterdam: Prometheus,
2000.

Hubert Slings,
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p
J
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1
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Meer informatie

hoofd ina
Via de hoofdpagina
a van Literatuur geschiedeg
nis.nl is onder de knop
P `docenteninfo' een
beknopte
P docentenhandleidingg beschikbaar.
in @
literatuur g eschieVia het mailadres log
denis.nl kan, onder vermeldingg van naam en
de adresgegevens van de school, eengratis
^
docenten-log in aangevraagd worden.
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[Oproep]

Wat vindt u van Tsjip/Letteren?

U leest Tsjip/Letteren en u heeft ongetwijfeld een oordeel over het blad. Wij zijn benieuwd naar uw
mening.
Wij stellen het op prijs als via de site www.thiememeulenhoff.nliti het vragenformulier wilt oproepen
en de vragen over Tsjip/Letteren te beantwoorden.
Immers: met de reacties van zoveel mogelijk lezers kunnen wij uw blad nog beter maken. Iedere
vijftigste inzender ontvangt van ons een 'lekkere' boekenbon.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens de redactie,

i6

/
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`Het is een verarming als jongeren deze klassiekers
alleen nog als strip offllm kennen'
Eigentijdse hervertellingen van eeuwenoude boeken
De Vlaamse auteur Ed Franck werkt al ruim tienjaar aan een
reeks herbewerkingen van klassieke literaire werken. Dat kunnen stoere classics als Robinson Crusoë en Molly Dick zijn,
maar ook ever lasting liefdesverhalen als Aeneas en Dido en
Abélard en Héloïse. Omdat de fysieke afstand BrusselAmsterdam nogal groot is en de agenda's nogal vol een vraaggesprek per e-mail. Een heropleving van de oude werken?
Anne-Mariken
Raukema

9

Ed Franck is, zoals wordteze
d een
g
g,
laatbloeier, maar wel een uiterstrop
ductieve. Op
p zijn vierenveertigste
g
bij uitgeverij
debuteerde hij
8 bij
l
J in z
g
95
o
de
Clavis met Setters
p
p kermis een
boek dat in 2002 zijn
l derde druk zou
beleven. Tussen het jaar van debuteren
en nu zijn
zijn meer dan vijftig
lg boeken van
zijn hand verschenen, voor kleuters,
kinderen, jongeren. Onder meer harde
detectives , psychologische romans
en historische
gedichten
voor jongeren
l g
g
ensioneromans. Franck was tot zij
zijn
lp
ringg ocent Nederlands en Engels
g oop
in
hoofdplaats
Hasselt,
de
een college
^
p
g
Limburg.
van Belgisch
g
g
Franck en Henri van Daele, een andere
op
Vlaamse auteur, vatten hetlan
P
P om
een reeks klassiekers voor de jeugd
l g te
bewerken. Van Francks hand verschenen in de reeks Averbode Klassiekers
onder meer Michael Strog o naar Jules
Verne z 993 ^ De man opP de schimmel
naar Theodor Storm r 9 94 ^ Mob
Y Dick
naar Herman Melville (1995)n
Deput
p
95
en de slinger,
g ^ tien verhalen naar Edgar
g
Allan Poe z.
uitgave
e
997 Als aparte
g
nog
Parcival
verscheen in 1996
ook
g
99
naar Chrétien de Troyes
Y en Wolfram
von Eschenbach. Intussen had Franck

om in zijn
zijn
eentje
ook hetlan
l
p opgevat
pg
een aantal beroemde liefdesverhalen
uit het verleden te hertalen. De reeks
kreegg de naam Averbode Valentijn.
l Er
verschenen in het totaal acht delen: in
1995
995 Romeo enJulia en Tristan en
Isolde, in r996 Aeneas en Dido en CarBeatri's
men in 1997
997
J ^ in z 999 Medea,
in 2000 Salomé en in 2002 Abélard en
Héloise.
Abélard en Héloïse werd in 20033 met de
Boekenleeuw bekroond. Het verhaal
speelt zich af in de twaalfde eeuw. De
e veelbelovende studente Héloïse
ljong^
komt in contact met kanunnik en filosoof Abélard. Er ontstaat een romance
die vanaf dan Héloïses leven zal
beheersen. Ze treedt tegen haar zin in
voor
in het klooster, maar deassie
p
Abélard blijft.
Vanaf
haar
sterfbed
blikt
l
op
haar
leven.
De
ju
jury
Héloïse terug
g P
van de Boekenleeuw serak: `Meesleliefde die erin
p end als de onmogelijke
g1
beschreven wordt, boeiend als de
hoofdfiguur
en even hartstochtelijk
l is
g
dit boek. Het neemt je mee als een wilde rivier, soms rustig
g stromend tussen
brede oevers maar meestal bruisend
tussen scherPe rotsen. Het verhaal is
even klassiek als modern, even middel-

eeuws als tijdloos.
De basis is een
J
bekend verhaal over een tragische lief
de. Toch is dit boek niet zomaar een
gaf zijn Ppersonabewerken
g ^ de auteurg
die
eigen
persoonlijkheid
es
een
heel
l
g p
g
ook lezers van nu niet onberoerd laat.
Bovendien werkt hijJ thema's uit die
pijn
van alletijden
tijden
zijn:
zijn:P
passie en depJ
van een onmogelijke
g l liefde onafhankegeloofstwijfel
en religieus
lijk
,g
g
l
l denken,
fanatisme.'
Heiligschennis
g
De eerste vraag
g aan Franck betreft de
aanleidingg van de reeks. Niet eens
zozeer de vraag
g van wie het idee kwam,
of een ander,
de auteur of de uitgever
g
maar meer `het waarom'. Franck: `Veel
mensen vinden dat je van de klassiekers moet afblijven,
omdat het een
J
zou zijn.
vorm van heiligschennis
l
g
dan
dat
enerzijds
Maar ze vergeten
l de
g
klassiekers indertijd
l haast allemaal
voor volwassenen zijn
geschreven en
lg
anderzijds in een literair idioom zijn
l
is.
ggesteld dat hoe dan ookgedateerd
g
Soms zelfs zodanig
g dat ze voor een
lezer,^ en dusper
nietes
ecialiseerde
e
g e
d,
definitie voor de jeugd,
g haast onleesbaar zijn
zijngeworden. Geef bijvoorbeeld
J
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een niet bewerkte vertalingg van
Robinson Crusoë in handen van een
hedendaagse
aJ g ^ en hij zal ge
g jongere,
gggarandeerd na één hoofdstuk het boek
dichtslaan. Wat in veelgevallen een
studieobject
voor doctorandussen is
l
j niet zomaar in hangeworden, kan e
den van l
jongeren
geven.'
g
Ofwel: als volwassen lezers en schrij1
vers van de klassiekers afblijven,
l
^ blijft
l
de jeugd
J g er ook van af. Maar wat is dan
de winst? Franck kiest voor de creatieve bewerking,f
hertaling,
g^ op voor g
natuurlijkdat die respectvol
waarde natuurlijk
is:
P
`De diepere
lagen
zijn
P
g van het boek,^J
sfeer,^ zijn bedoelingen
mogen
en
ver
g
g niet
raden worden. Veel klassieke verhalen
worden misbruikt door de audiovisuele
media, als opstapje om bepaalde
comP
merciëleroducten
vlotter aan de man
P
te brengen.
Vaak trefje
g
l dan alleen
maar vage echo's van het oorsPronkelijke
werk aan en heeft men zich
J
beperkt
tot enkele hoogtepunten van
p
de verhaallijn,
terwijl de 'diepte'
l^ terwijl
P vaak
wordtene
eerd.
Een
tekenfilm
big
g
l
voorbeeld over Gullivers reizen, waarbijJ
de rijke
l ondergrond van deze klassieker vervluchtigt
g in DisneY -achtige
scènes, is haalbaar voor vierjarigen.
J g

Bedoelingen
g
Dan terugg naar het begin:
g wie kwam
op
het
idee
van
de
reeks
bewerkingen,
P
g,
vertalingen?
Daarop
meldt
Franck duig
Pm
delijk:
van
l `Het idee kwam eigenlijk
g
Henri van Daele. Toevalligg belandde ik
samen met hem op een hotelkamer
tij-l
dens de internationale boekenbeurs
van Bologna.
Hijl vertelde me dat hij
hij
g
met hetlan
rondliep
een
aantal
klasP
p
siekers te bewerken, maar dat hij er
zijn
eentjeaan begon.
nietraa
zijn
eentje
Ik
ging
g
had er wel zin in om een aantal titels
voor mijn rekeningg te nemen. Henri
hadoede
contacten met uitgeverij
g
g
l
Averbode en de uitgever, Norbert
Vranckx, had er meteen oren naar.'
Wat betreft de keuze van de titels bleef

.8
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ook niets duister: `De uitgever
liet ons
g
volledig
l Henri en ik verdeelden
g vrij.
rustigg de titels onder elkaar. Wie het
eerst op
kwam met een
Pde
Pproppen
PP
bepaalde
titel,
kon
aan
de slag
gaan. Zo
P
^
gg
simpel
is
het
als
je
mekaar
je
goed
oe
ver f
g
staat.'
De vraag
g dient zich aan: wat wil een
uitgever,
een auteur – of twee, dan wel
g
samen – met een reeks die op
P het eermoeilijkverkoopbaar
steezicht
moeilijk
lijkt?
g
P
J
Volgens Franck zaten daar verschillende bedoelingen
g achter: `In de eerste
plaats waren de vorige reeksen bewer,
kingen van
bijvoorbeeld
Oud Goud en
l
Prisma Beroemde Avonturen, duidelijk
J
het werk van redacteurs en we vonden
ze rechtuiteze
d niet zo geslaagd.
g g
g
g We
gingener,
er samen met de uitgever, van
uit dat bewerkingen
gemaakt door
g ,g

mensen die zelf boeken schrijven,
iets
l
meer te bieden zouden hebben. Daarnaast vonden we ook dat nieuweeneg
raties jeugdigen recht hebben op
p nieuwe bewerkingen,
g ^ die rekening
g houden
met de verworvenheden van de moderneg
t eu dliteratuur. En tenslotte meenden we dat de klassiekers behoren tot
het cultureleatrimonium
omdat hele
P
generaties ermee zijn opgegroeid. En
g
zoals we het nuttig
g vinden om kinderen in contact te brengen
met musea,
g
muziekopvoeringen, architectuur en zo
meer,, is het even nuttig
g om ze in contact te brengen
met
de
klassiekers oop
g
boekengebied. Hetg
zou een verarming
zijn als de jeugd
1l eu g deze klassieke verhalen alleen nog
g zou kennen in een irrelevante vorm,, als een stripverhaal,
, anip
matiefilm of tv-feuilleton.'

=

Dichtbij1
0 Pde vraag
met de
g
g hoe Franck omgaat
ori g
originele
tekst, in de zin van zo dicht mogelijk
J bijl de tekst blijven,
l
= dan wel of
g
hij zich enige
vrijhei veroorg mate van vrijheid
waar hetaat om de
hervertelling
g
is het antwoord iets minder eenduidig.
g
Het verschilt ook van boek tot boek:
`De mate van "afwijking"
l
g verschilt van
boek tot boek. Meestal blijf
J ik de oor sPronkeli'ke
verhaallijn
verhaallij
wel
aanhoul
Maar bij drie Valentijnboeken
lagg
l
bijvoorbeel
dat anders. Bij1
bijvoorbeeld heb
een eigen
antwoordgezocht
opP de
g
g
vraag:
g hoe komt deze moeder er in
godsnaam
toe om haar kinderen het
g
leven te benemen? De demonische,
barbaarse interpretatie
van Sophocles
P
P
zei me niet veel. Een ander voorbeeld,
voor Salomé had ik als inspiratiebron
P
maar een tiental re
j uit het Nieuregeltje
eltes
Testament; het fragment
waarin
g
s
rake is van de dood vanJohannes de
sprak
bijbelse antwoord op
P er. Het bijbelse
P de
vraagg waarom het meisje
meisj het hoofd van
de Doper
P vroeg
g in ruil voor
haar dans, vond ik te simpel:
p "omdat
haar moeder haar vroeg
g dit te doen".
Weer heb ik daar een eigen
antwoord
g
gegeven.
e even. En tenslotte bijl Abe'lard en
Héloise beschikte ik maar over enkele
authentieke frag=
menten te vinden in
hun briefwisseling.
De psychologie van
g
beideersona
es
en
de
drijfveren
drijfvere van
P
g
daden moest ik zelf verzinnen.'
Franck schreef nawoorden bij zijn
bewerkingen,
hij de keuzes toeg ^ waarin hij
licht. Op
P wat meer `technische' as P ec ten die bijJ het bewerken komen kijken
kijke
gaat Ed Franckgraag
g g in. Ten eerste het
moderniseren van de taal naar de doelroe toe — twaalfplussers
rond het
groep
P
jaar 200o: le moet archaïsch of ronvervangen.
Je moet
kend woordgebruik
g
g
de zinslengte
soms aanpassen,
g
P
^ fra g door het toevoementen verlevendige
verlevendi en d
Je moet ook schrapging van dialogen.
Pg
opeenstapeling
en
in
vermoeiende
P
van bijvoeglijke naamwoorden. Dat

soort zaken dus.'
Ook vindt Franck: le moet te lang
g uites
ponnen
scènes
absoluut
inkorten.
g P
Te lange
P
g beschrijvingen
l g van personag es of decors werken niet,= je hebt geen
g
zin meer om te lezen. Overbodi
Overbodig e as es die het verloop
P van de handeling
g
nodeloos vertragen
en herhalingen:
g
g
van hetzelfde laken eenpak. Ook een
te lange
g aanloop
g
P naar het eigenlijke
J
verhaal langdradige overgangen en
oPre
vulscènes die de spanningsboogbken. Hetzelfdeeldt
voor bijbelse
bijbels of
g
uitstapjes,^ of erger
g nog,
g=
pedante schoolmeesters'l= of de liquidaP
^l
tie van overbodige
randf g
On
g randfiguren.
g eveer het ergste
zij
zijn
te
losse
verhaalg
P de
l= om een beter zicht op
complexe
plot
te
creëren.'
P
P
Ofwel: het inkorten van alles wat te wij-l
ten is aan eenedateerd
romanconcept
P
g
zij leesritme
en de jeugdige lezer uit zijn
zonder aan de kern en het eigene
g
van het boek te raken. Franckaat
g verder: `Het versoberen van sentimentaliteit en melodramatiek wat zopopulair
PP
was in oude romans,, daar moet op
p een
moderne manier overgevoelens
geschreven worden.'
g
De laatste drie `technische' zaken om
de lezer te verleiden en vast te houden
noemt Franck in het kort: 'Belangrijk
gl
is om bepaalde dorre scènes te verlezij er
vendigen en in te kleuren. Dan zijn
meer structurele ingrepen: scènes
soms op
P een andere manier rangschikg sc
ken om een logischer
geheel of een
g
g
betere spanningsboogte verkrijgen
verkri' en. En
slotte wat ik omvormen of transPoneren noem: bijvoorbeeld
bijvoorbeeld besPg
ie elinen
en
preekachtige
m
fragmenten
verg
g
P
g
vanen
door
moderne
intros
ectie.'
g
P

Franck het als een aanmoediging
g g of
juist als een mooi moment om te stopPen
antwoordt
hij
:
`Voordat
Abe'lard
en
P
J
Héloïse werd bekroond had ik al besloten dat het het laatste deel in de Valenti'nreeks
zou worden,
gewoon omdat
l
=g
ik hetevoel
had dat dit een hoogteg
g
punt was dat ik niet meer zou kunnen
in schoonheid
overtreffen. Eindigen
g
dus. Wat de klassiekers buiten de
Valentijnreeks
betreft,
g even
l
=gga ik nog
verschijne bewerend 'aar
jaarverschijnen
door. Volgend
g en van De klokkenluider van de
Notre-Dame van Victor Hugo
g en 20.000
mijlen onder zee vanJules Verne. Wat
mijle
n eventueel nog volgt,
g ^ weet ik nog
g
niet.'
Wanneer we komen te spreken
over
P
kij
tendensen of toevalligheden
—
kijk
om
g
je
heen
en
zo
de
bewerkingen
en
klasl
g
siekers voor toneel of film als Romeo en
Julia, Carmen en Medea — meent
Franck: `Ook in de literatuur zijn er
"golven,
bijvoorbeel aan de
g
= denk bijvoorbeeld
griezelgolfl
g
in de jeugdliteratuur
en de
HarrY-Potterachtigg
e golf heden ten
dage.
Blijkbaar liggen
de klassiekers
gBlijkbaar
gg
o eens ook
weer goed in de markt,=
g
maar vraag
g me niet waarom. Misschien heeft het iets te maken met het
feit dat het meestal toch wel steengoezij
de verhalen
n want het zijn
l n natuurl^
lijk
niet
voor
niets
klassiekers
g ewor l
den. Alleen moet "het stof ervan
afgeblazen
worden", om hen een nieug
welans
glansmee te geven.'

Anne-Mariken Raukema is hoofdredacteur van TsJ iPLetteren e n werkt bi'J
SStichtingg Lezen.
ze n

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Onderscheidingen
g en trends
0 de vraag
Op
g of de onderscheidingg voor
Abe'lard en Héloïse met de Boekenleeuw
— na vier boeken die met de Boekenwelpen
P waren onderscheiden — een rol
speelt
rol voor de toekomst,= ofwel of
P

l

De boeken van Ed Franck zijn verschenen
Zijl herZijn
bij
bij Clavis, Infodok enQuerido.
Q
talmen
verschenen
bij
Altiora
Averbode.
1
g
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[Advertentie)

Elke taal haar eigen literatuur!
Kleurrijk, boeiend, ontroerend ...

r 8> ^á` M ^:^^ `kx

Nu herzien!
Laagland, A joy Forever, An die Freude, Un peu d'amour...
Voor inspirerend literatuuronderwijs.

thiEmErnEUE'ihoff
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Bel voor meer informatie
de Docentenlijn
Docentenlijn(0575
575) 59 49 02
e info.avo thiememeulenhoff
i www.thiememeulenhoff.nl
f o ^7^ 51 99 770

Thomas Rosenboom en de historische roman
Thomas Rosenboom is een opmerkelijk auteur. Hij is schrijver van slechts enkele boeken, maar het zijn wel stuk voor
stuk boeken die bejubeld en bekroond worden: bijna allemaal lijvige historische romans. Tot voor kort leefde Rosenboom in de luwte, mediamijdend. Maar daar maakt het feit
dat hij het Boekenweekgeschenk zoo4 heeft geschreven,
natuurlijk korte metten mee. Een overzichtsartikel bij
Rosenboom en zijn historische romans.
Joop Dirksen

l

De historische roman is eengenre dat
al een lange
geschiedenis heeft en in
gg
dieeschiedenis
behoorlijk
behoorlij van karakg
is veranderd. De man die vaak als
wordt
grondlegger van hetgenre
g
enoemd
is
Walter
Scott(1771-1832).
^
g
Bij hem, een romanticus, stond de verheerli'kin
P
l gvan het verleden voorop.
9 bijvoorbeeld
bijvoorbeel toont ridIvanhoe uit 1819

heldhaftigheid.
g
traden auteurs uit
In Scotts voetsporen
P
allerlei taalgebieden: Hendrik Conscience met De Leeuw van Vlaanderen
g en vre (1838)
en Leo Tolstoj
Tolstoj met Oorlog
3
maar
wat
voorbeelden
te
de(1869),
9^
noemen. Ook onze Nederlandse
romantiek kent nogal
Jg —
g wat — lijvige!
historische romans: De Roos van Dekama uit 1836
Y uit
3 en Ferdinand Huyck
schaap184 o vanJacob van Lennep,
P^
pherder uit 1838 van jan Frederik Oltvan de Eikenterpen
mans en Hermingard
p
g
uit 1832 van Aernout Drost. In de neoromantiek vindt er een kleine opleving
P
g
P laats van het genre. In de boeken uit
dezeeriode
wordt het verleden
P
g
ggebruikt als sfeervolle achtergrond.
Voorbeelden bij ons zijn sommige
g
romans van Arthur van Schendel, als
o en Een zwerEen zwerver verliefd 1 94

jare na de
ver verdwaald 1 97
0 . In de jaren
Wereldoorlogg hebben zeer uiteenlopende
auteurs historische
P
gemak
romanseschreven;
g
^ voor hetg
maar evenedefinieerd
als `boeken
g
waarin de tijd van handelingg voor de
auteur zelf ook al tot het verleden
behoort' — anders wordt natuurlijk
l elke
roman spoedig
contemporaine
P g een hisP
torische. De Tweede Wereldoorlog
g zelf
voor heel veel auteurs
was overigens
g
een historischeeriode
die inspireerde
P
P
tot het schrijven
van
romans.
Er valt
l
artikel te schrijven
schrijve over
een compleet
P
van
de
roman over de
g
Tweede Wereldoorlog: met hoofdstukken als `romans van overlevers'(Het
bittere kruid van Marga Minco),`heldenverhalen' (Theun de Vries Het
meisje
meisj met het rode haar), `kritische
e (Pastorale 1943
943 van Simon
Vestdijk
`collaboratie
en verzet'(Het
l^
verdriet van België
van
Hugo
g Claus en
^
Mulisch), `tweeDe aanslag v an Harry
rY
de-ggeneratieromans'(De dochter van
Jessica Durlacher) enzovoorts.
Moderne historische romans
zij historische
In ons taalgebied
zijn
g
ubliceerd
bijvoorbeeld
bijvoorbeel door
g P

Haasse en Hela
g Ruebsamen
die hun kennis van de Indische wereld
gebruiken
in respectievelijk
l Heren van
P
g
de thee en Het lied en de waarheid. Duischrijfster met weedelijk
l is dat beide schrijfsters
terugkijken
opP de wereld waarin
g J
dat
ze eer betuigen
zzij opgroeiden,
Pg
g aan
^
het land van hun 1jonge
g jaren, de een
via een op
P historisch materiaal berustend relaas, de ander voor een recone
structie van haar eigen
g Nelleke
g jl ugd.
Noordervliet bracht in Tine of de dalen
waar het leven woont een vrouw tot
leven die tot dan toe niet veel meer was
dan een voetnoot was in het leven van
auteur, Multatuli. Arthur
onzerootste
g
aP
in P
publiceerde onlangs
g s Een schitterendebrek
^ waarin hij een andere hisg
torische figuur, Casanova, in de schijnwerpers
zette. Deze twee boeken zetten
P
in een ander
een historische figuur
g
licht vanuit een interesse in diepersoon. Helene Nolthenius isefascig
neerd door de Middeleeuwen en door
Italië en toont dat bijvoorbeeld in

Duecento. Zwerftocht door Italiës late
Middeleeuwen en in Een man uit het dal
de Moor schetst
van Spoleto.
pMargriet
g
de levensstijl
J in Italië in een iets latere

tijd,
schrijfster tonen
l^ maar beide schrijfsters
ener
g ewoonten in een o P m kelijk
tamelij ver verleden.
l land in een tamelijk
auteurs die dus niet hun
kiezen, maar
eigen
tijd als achtergrond
g
g
om een of andere reden de voorkeur
geven aan een historische roman.
Waarom die keuze?
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Aristoteles schreef in zijn Poetica: `Literatuur is filosofischer daneschiedg
schri'vin
slechts het eenmalige
l
gdie
^
g
beschrijft.'
l
Historische romans zouden dus het
algemeen
menselijke kunnenpresenteP
g
ren tegen
d
g een historische achtergrond.
g
Maar wat is de meerwaarde van die
achtergrond?
Van Walter Scott is de
g
uitspraak:
`Historische
fictie en
P
uitgeschiedschrijving
kunnen
elkaar
aar
g
J g
stekend aanvullen.'
De historische roman heeft, daar zijn
alleartijen
J het wel over eens, over het
P
algemeen
echter geen
historiografische
g
g
g
waarde. Probleem voor de lezer is
immers dat zinnigen
e correcte uitspraken
over
de
historische
werkelijkP
l
heidecombineerd
kunnen worden
g
met onzinnige.
g Scott is daar heel P
over: `I have buried myself
in libraries
Y
to extract from the nonsense of ancient
das
Y new nonsense of mYown.'
Als we het hebben over de historische
romans van Thomas Rosenboom is
een citaat van Groezinger
g veelzeggenggen
der: `Historische romans vertellen ons
meer over de opvattingen van de
auteur en zijn tijd
l dan over de beschreveneriode.'
P

22

in zijn
l omgeving. Vriend van verdienste
uit 1985
oop
95 is een roman gebaseerd
g
een moordzaak uit de jaren
vijftig
l
l g De
wareeschiedenis
krijgt
in
Roseng
lg
booms handen een ander einde, maar
hetaat
g hem duidelijkJ ook veel meer
om het karakter van de hoofdpersoon
P
dan om deebeurtenissen.
Die hoofdg
persoon
is een jongen
en
een minderer
l gmet
e
waardigheidscomP
lex^die vriendschapP
probeert
te kopen
door illegale
klussen
P
P
g
op
te
knappen
voor
rijke,
verwende
PP
P
uit een milieu dat duidelijk
g
lk
ljongens
niet het zijne
zijneis,
^ maar waar hijlg
graagg
toe zou behoren.
De eerste `echte' historische roman van
Rosenboom is Gewassen vlees uit 1994:
een omvangrijke
roman die zich
gl
afseeelt in de achttiende eeuw. HoofdP ersoon is Willem Aug usti'n
l van
Donck, de vijfendertigjarige fatterige
zoon van een Friese burgemeester.
Hijl
g
is jurist,
als baljuw
in
^ aangesteld
l
l
g
Zeeuws-Vlaanderen, maar is alleen
bekommerd om zijn
zijn
relatie metJ
zijn
vader. Die houdt afstand en Willem
gunsten te winnen door
P robeert zijn
lg
zich te bewijzen in een dubieus Pro op
J'ect. Tussendoor leeft hij zich uit o
ondergeschikten, wordt heen en weer
in uiteenlopende, maar
geslingerdP
steeds erg
g hevige
g emoties: wreedheid
en medelijden
wisselen
elkaar vaak
l
snel af.

Publieke werken, een
verschijnt
In 1999
l
999
verhaal dat zich afspeelt
aan het begin
P
g
van de negentiende
eeuw.
Een Platteg
landsapotheker,
J^ en een vioolP
^ Anijs,
bouwer, Vedder, moeten opboksen
p
zij als vijandig
tegen
een omgeving
g
J
g
g die zij
g
ervaren. Door eenebrekki
gzelfbeeld
g
en een noggg
gebrekkiger
g inschattingg van
hun situatieaan
ze
ten
onder, al ervag
ren ze dat zelf niet als zodanig.
g
De nieuwe man, een
In 2003 verschijnt
l
verhaal dat zich opnieuw
afspeelt
in
P
P
het begin
eeuw.
g
g van de negentiende
Scheepsbouwer
BeP^
of in zijn
l woonP
plaats Wirfum een notabele, maar
temidden van zijn
op
P de ver J collega's
g
aderin
en
van
Schee
sbouwersverP
g
g
enig
in geen vleesgeworden
g eworen minderwaardigheidscom Plex en als gevolg
g g
daarvan behoorlijk
behoorlijk Pparanoïde. Hijl geeft
g
zijn
l meesterknecht Niesten, door wie
hijlg
gefascineerd wordt, niet alleen de
hand van zijn
l enige
g dochter, maar
benoemt hem ook tot zijn
J opvolger.
Hijl stimuleert hem tot eigen
inbreng
g
g
in het bedrijf
maar
als
Niesten
een
l^
verrassendrote
order binnenhaalt in
g
pol daar
een tijd
van
slapte,
Be P
P
^ reageert
g
J
vanuit een mengeling
g g van heel uiteenlopende
gevoelens
zo onhandiggP
op dat
P
g
wat een succesverhaal had moeten
worden, uiteindelijk een regelrechte
g
tragedie
wordt.
g

Thomas Rosenboom

Rol van de historie

Thomas Rosenboom werdeboren
in
g
1956
van
g
95 als tweede kind in een gezin
drie. Hijl studeerde drie jaar
jaar
s choloPY
g en daarna letteren in
l
g ie in Nijmegen
hij cum lauAmsterdam, welke studie hij
de afrondde met een scriptie
P over
Johannes Kinker, die als eerste het
werk van Emmanuel Kant in Nederland introduceerde. In 1983debuteerde
hijJ met De mensen thuis, drie verhalen
rondom één hoofdpersoon,
Timon,, een
p
jongen
die met een mengeling
l g
g
g van
zelfingenomenheid
enomenheid en wereldvreemdheid zicheen
weet te verwerven
g plaats
P

Wat is nu deplaats
delaats de rol van de histoin het werk van Rosenboom?
Rosenboom zelf heeft zich een aantal
malen uitgesproken over dat aspect:
`Ik
P
wil in eerste instantie onderhoudend
vertellen, vermaken; ik stelg
het belang
van eenoede
plot
boven
de
stijl.
l Ik
P
g
probeer voortdurend de aandacht
gevangen te houden door een niet aflagg
tende spanning. In iedere scène moet
er iets op
l
P staan,^ moet er strijd
P het spel
wordenevoerd.
Mij
Mij is het in de eerste
g
plaats te doen om de uitbeeldingg van
P
een dramatische
ggeven dat niets Peci-
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gaat mijJ
fiek historisch is bepaald.
Hetg
P
om de hybris,
Y
^ waar het menselijk
1
gaat. In
bestaan steeds onderebukt
g
g
hunoP in
g en
g om boven hun eigen
g
schieten
beperkingen uit te stijgen
lg
mensen meestal hun doel voorbij.1 De
bijl mijJzijn g
geen slachthoofdpersonen
P
graf. Het
offer, zeraven
hun eigen
g g
g
tegelijkertijd
l komische en tragische
g
g l
fascineert mi'l^ niet
van deze strevingen
g
zozeer de historische context waarin de
drama'slaatsvinden.'
P

P

Deze relativeringg wordt ontkracht in
een ander interview: `De mooiste
romans uit de wereldliteratuur spelen
P
zich af op een min of meer afgesloten
g
en voor de meeste mensen onbekende
locatie: het onbewoonde eiland van
Robinson Crusoë, de kastelen van de
Dat
koningsdrama's
van Shakespeare.
P
g
effect van afgeslotenheid en vreemdheid is er vaak ook bi'J een verhaal dat
Misschien wel
in het verleden speelt.
P
omdat het verleden voor ons afgesloten
g
en vreemd is. Ik houd van boeken die
zich in een "andere, ver verwijderde"
waarin zich dan toch
wereld spelen,
P
drama voltrekt.'
het eeuwig-menselijke
l
g

l

Schrijven over mensen uit onze eigen
g
tijd
l
J kan Rosenboom niet,^ zegt
g hij:
`Deze tijd is zo sterk materialistisch
dat telt,
van aard, dat het enige thema,
de hebzucht is.'
Terwijl het bij
Terwijl
bij Rosenboomgaat
om
g
thema's als aanzien, eer, erkenning.
g Of
zaken
zijn
die
in
onze
dat overigens
J
g
tijd niet meer spelen,
P
^ valt te betwij felen. Maar hij stelt dat hij onmogelijk
g l
drama kaneuren
uit het heden: `Een
P
in een
verhaal moet zich afspelen
P
met
waarden
en normen,
maatschappij
PP l
In
aanlopen.
waar de karakters tegen
P
g
geen
onze tijd
tijd "kan alles"
^ is erg
schaamte meer.'

l

l

l^

De RosenboomhoofdPersoon
Uit de historische romans van

Rosen-

boom leer je
je
in ieder geval, zoals Groezinger stelde,^ de auteurg
goed kennen:
elk van zijn
de
J boeken heeft ongeacht
g
waarin
het
verhaal
periode
P
P
steeds dezelfde RosenboomhoofdPerische
Rosenboomversoon in
een P
haalli'n:
t een man met een minderwaardigheidscomP
lex,isgefascineerd
g
door een Ander, die Autoriteit uitstraalt of bezit. Hi
Hij wil indruk maken
Ander,
erkend
worden door
op
die
P
hem, maar in zijn streven daarnaar
overschat hij
hij zijn
zijneigen
mogelijkheden.,
g
g J
met een fatale afloop
alsg
gevolg.
P
e
gOpvallend is dat de hoofdpersoon
bijl RosenP
boom met zijn
in
J auteur meegroeit
g
leeftijd, in volwassenheid: in zijn
l n eer
ste boek, De mensen thuis is de hoofd-

l

een jjongetje,
persoon
l in Vriend van vergetje,
f
dienste een adolescent, in Gewassen vlees
twinti
een
ger, en in Publieke werken en
De nieuwe man een oudere man. De
hebben allejongere
P
g ere hoofdpersonen
agressieve,
maal ook openlijk
J
P
l
g
^ (bijna)
sadistische trekjes,es bij de oudere
hoofdpersonen
veel minis dat aspect
vee
e
P
der duidelijk
J aan de orde. Rosenboom
zegt
g daarover dat hij zelf P laat de
oren hardpuberteit
met de bijbehorende
e
achter
zich heeft gelaheid en agressie
g
dus
ten en nu zijn
hoofdpersonen
P
J
`menselijker'
maakt. In die hoofd P erso 1
nen botsen zelfoverschatting
g en besef
is er machtswelvan eigen
nietigheid,
p
g
krachtig(ogend)
lust naast empathie,krachti
og
ontreddering.
optreden
naast
p . RosenP

l
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booms hoofd
hoofdpersonen
P praten en
P
P raten enraten
als
een
bezwering
van
p
^
g
de stilte. Je krijgt
als lezer regelmatigg
l gg
de neiging
g
^ g om hen in hun eigen
pol uit
belang
g de mond te snoeren. Be P
De nieuwe man realiseert zich een aantal malen dat hijJ alleen door te blijven
l
hij
praten het gevoel
kan houden dat hij
P
g
de situatie beheerst: `Zijn
praten was
lp
een lopen
ijs: zodra hij
hij staan
P over dun ijs:
bleef begon
het
ondraaglijk
te
kraken
gl
g
hij wist
en moest hij
hij weer verder,^ maar hij
niets meer.'
hij
En: `Wilde Gaatzijn
l vrouw,1 D dat hij
zweeg?
P
g Maar wie zou er dan praten?
hij het gevoel
Nu al kreegg hij
alsof ze
g
ondergedompeld raakten in de stilte;
als hij niet snel verder sprak
zouden ze
p
nooit meer bovenkomen – zijn
praten
lP
leek op
maar dan met
P watertrappen,
PP
drie mensen op
pzijn
J schouders.'
Taalgebruik
g
Al in Rosenbooms eerste werk, De
mensen thuis, is het taalgebruik
opvalP
g
lend. Recensenten spreken
van
p
`archaïsch' taalgebruik dat vervreemdend werkt. Verschillende keren wordt
de vergelijking
gemaakt met Reves
g l
gg
Werther Nieland, dat niet alleen een
ongeveer
even oude hoofdpersoon
p
g
kent, maar ook in een ietwatlechtstap
ti gge taal is verteld,^ waarbij
waarbij ook enige
g
vervreemdinggp
optreedt: in beide boeken wordt de wereldvreemdheid van de
l verheven
ljongen
g benadrukt door zijn
manier vanraten
de voorliefde voor
P
het ritueel, de bezweringg die steunt oop
plechtige
ge
P
g frasen. Met name het taal gebruik in Gewassen vlees trekt natuurlijk
l
de aandacht: Rosenboom heeft een
twinti gste-eeuwse versie van het achttiende-eeuwse Nederlands ontwikkeld.Dat stelt eisen aan de lezer, maar
eenmaalewend
aan de stijll zit de
g
lezer compleet
in een voorbije
voorbijetijd
J en
p
mentaliteit. Ook in Publieke werken en
De nieuwe man valt het taalgebruik
o
op,
g
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tref 1'e woorden aan die allang
g verdwenen zijn
uit
Van
Dale.
Het
verdient
J
aanbeveling
bij
g een oudere Van Dale bij
de hand te hebben, wil je ten minste
alle onbekendeoed-Nederlandse
g
woorden opzoeken.
Die voorliefde voor
p
e ietwat archaïsche taal
p lechtstatig^
komt voort uit Rosenbooms instelling
tijd: hij
ten aanzien van de moderne tijd:
wil `de volle breedte' van de Nederlandse taal benutten, eenpoging
pg g om opp te
boksen tegen het steeds verder versimpelen van onze taal: `leuk' als alomvattend waarderingswoord
is een gruwel
g
g
in het oog
g van Rosenboom. Aan de
lezer worden dus wel eisenesteld
g
maar ook voor wie niet elk onbekend
woord meteen opzoekt in het woordenboek – weet u wat een `verwulfde boeg'
g
is, of een `sprille blik'? – is het effect
over heteheel
genomen
positief:
de
P
g
g
sfeer van afstandelijkheid
wordt door
l
het taalgebruik
heel sterk voelbaar.
g
Moderne mens
Tijdsbeeld
dragen
Tijdsbeeld en taalgebruik
g bijJ
g
aan de merkwaardege mix van betrokkenheid en afstand die je als lezer
voelt. Het is duidelijk
l dat Rosenboom
zich contenter voelt in voorbije
l
J tijden
dan in het hier en nu: in de historische
roman kan hij zijn visie op
p de moderne
mens en de moderne tijd uitstekend
kwijt.
1

Joop
p Dirksen, redacteur van Tsl ip Letteren, is leraar Nederlands en CKV-1 aan
het Pleincollege
g Eckart in Eindhoven. HijJ
is auteur van de Handleidingg leesdossier en van Dossier lezen, een literatuuronderwijsmethode.
J

Meer informatie
Alleebruikte citaten
die niet afkomstig
g
zijn uit het werk van Rosenboom komen uit
de dissertatie van Serge
p og Heirbrant: Com
van de historische roman,
venten en compositie
p
Gent, 1995.

De holocaust: een verhaal voor de jeugd
Een brede visie op een enge gebeurtenis

In het kader van mijn opleiding schreef ik een scriptie over
de holocaust in de jeugdliteratuur. Hierin vertrok ik vanuit
de stelling van Katrien Vloeberghs: `Over de holocaust en het
nationaal-socialisme werden de jongste dertig jaar heel veel
jeugdboeken geschreven. Nochtans valt deze thematiek nauwelijks te rijmen met de normen en conventies van jeugdliteratuur. Hoe gaan auteurs om met deze paradox?'
In dit artikel wens ik me te beperken tot de inhoudelijke en
thematische beschrijving van vijf romans die ik in mijn
onderzoek heb gebruikt teneinde geïnteresseerde leraren te
attenderen op deze boeken met een `slecht' einde. Ze maken
immers een aantal pertinente vragen en oorlogsgruwelen in
de klas bespreekbaar.

man biedt een kijk
P het verleden vanJ op
bij
van een kind wiens vader bij
ogen
uitdeo
g
de NSB in Nederland zit. Het toont hoe
ook kinderen van de NSB het hard te
In dit boek is Arnold
verduren kregen.
g
Westervoort de spilfiguur.
J is lid van
P iguur. Hij
vinden
klasgenoten
Zijn
deeu dstorm.
Zijn
g
g
hem en zijn
zijn familie verraders,^ ze peste
bedreien
g hem voortdurend. Om
wraak te nemeneeft
g Arnold klas genohij op een dagg verliefd
ten aan. Wanneer hij
zijn
Marloes,
wordt op
p
^ een meisje uit zijn
probegint
hij
hij
te
twijfelen
twijfelen
aan
het
p
g
ramma vant
het regime.
Thuis
zwijgt
Jg
g
hij erover in alle talen. Arnold komt
Hij
voor een ernstige
g keuze te staan. Hij
kan de kant van zijn ouders kiezen en
zij
Marloes verraden of hijl kan naar zijn
zijneigen
luisteren en zijn
g wegg inslaan.
Hiermee kaart Evert Hartman een
onderwerpaan.
belangrijk
g l pedagogisch onderwe
tweestrijd
Dee psychologische
psy
g
^ in Arnold
tussen zij
zijngeweten en
is eengevecht
g
zijn ouders. Als kind is het belangrijk
gl
dat je naarjje ouders luistert, maar dit
wil niet zeggen
gg dat lje daarom zomaar
alles moet aannemen wat je ouders denken en zeggen.
Het kind is een mens
gg
met dezelfde waarde als een volwassene
eres
en eenieders mening
g moetg
P ecteerd worden. In dit boek maant
Arnoldsedra
de
g
g lezer niet aan tot roekeloze opstandigheid. Arnold isgeen
g
keuze
ZijnZppersoonlijke
laffe verklikker.
l
en
zijn
beslissing
is weloverwogen
g
g is
gemaakt.
twijfel
twijfel
ook niet zonder enige
g
g
Hijj twijfelt
twijfel voortdurend wat het beste

l

An De Ridder

Gezien het ruime aanbod jeugdboeken
l g
vij hierover de holocaust,, vormen de vijf
Oorlog
besproken
boeken
–
g zong

uitder vrienden,, Het verborgen
g dorp,
p^
verkorene Sonate in Auschwitz en Ik heb
van het
geenrepresentatie
geen naam –een
p
g
beschikbare. De meeste boekenaan
g
joodjoods kind of een
immers over een joods
l jdse familie die het slachtoffer zin van
steeds toenemende antisemitische
tot ze uiteindelijk
uiteindelijkg
edePormaatregelen
g
teerd worden of moeten onderduiken.
Het slot is daarbij meestal een happy
PPY
end, een kwestie van de jeugdige lezers
toch een beetje
Maar het kan
P
l te 'sparen'.
ook anders. Boeken zoals Oorlog
g zonder
en
De uitvrienden, Het verborgen dorp
p
verkorene bewil zen dit. Niet zelden kreg en de auteurs van deze verhalen kritiek
te verwerken omwille van hun `gewaa g de'ersP
ectieven. Zij
bekijkende oorlogg
Zijbekijken
van het
eens niet vanuit het standpunt
P

l

slachtoffer of wa g en zich zoals Ron Lanverhaal met veraan een origineel
genus
g
g
afloop.
schrikkelijke
p Toch is reeds geblel
ken dat ook deze boeken in trek zijn
J bijl
jeugd
de l
g – en terecht.
Elk verhaal dat hier wordt besproken,
P
wordt verteld door een kind. De vijff boedat zé telkens een
ken zijn
J zogekozen
g
op
verschillenders
ectief
P de holocaust
P P
bieden. Wanneer men long e lezers een
perspectiefrijk
l beeld schetst wordt het
P
P
voor hen misschien duidelijker dat er in
`sprake
een oorlog
p ra is vanwit
g veelalgeen
g
te' of 'zwarte'ersona
es.
Het
is
een
g
P
manier om aan te tonen dat veel menseneen
g keuze hebben en zich uit
partij
noodzaak voor een bepaalde
P l engaga
p
eren dat een oorlog
geren,
g zich in een scheafspeelt.
merzone van deeschiedenis
g
P

l

Foute kant

Oorlog
g zonder vrienden van Evert Hart-

l

1
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zou zijn. Ondanks
de kritiek die Evert
rt
Hartman te horen kreeg
n erso
g dat zijn
lP
naes
te
weinig
psychologische
diepteg
gs
PY
g
P
gang
zouden
hebben,
wordt
het
g g
^
P erso na gge Arnoldjuist
juistg
gekenmerkt door zijn
l
s cholo ische
ommezwaai. Daar
g rote PY
g
waar Arnold in het begin
g van het boek
nogg twijfelt
twijfelt aan deP
politiek die de NSB
voert, lijkt
over
J hijl aan het einde sterk voorzijn
tuiggd te
zijn dat de NSB zijn
niet
l zijkeur wegdraagt. uist door deze twijfel
twijfels
en zijn
gebrek
aan
kordaatheid
wanneer
)g
dat van hemeëist
wordt, kunnen we
g
Arnold zeker niet als een held beschouwen.
Kinderen die dit boek lezen, worden op
een subtiele manier bewust gemaakt
van het feit dat kinderen die lid waren
van deeu gdstorm moedwillig
g dom
gehouden werden over wat er in de concentratiekamP
engebeurde, indien ze al
van het bestaan ervan afwisten. Arnold
komt op
moment in contact
P een bepaald
P
met het tijdschrift
tijdschrift Vrij
Vrij Nederland, een
van de tijdschriften die in de oorlog illewerden. Hij
Hij komt daarg aal verspreid
P
door te weten dat er kamen
P zijn
l en wat
er zich daar afspeelt.Wanneer
hij
zijn
P
ll
vader erover aanspreekt,
ontkent deze
P
alle feiten. Hiermee leidt Hartman ons
dan weer naar een andere interessante
invalshoek, namelijk dat van de ne gationisten. Verder bevat het boek naast een
woordenlijst ook een aantal foto's en
ander authentiek materiaal.
Oorlog
g zonder vrienden w erd in r98o
bekroond door talloze kinderu
j rY's en
kreegg de Europese
jeugdboekenPrijs
P
l
l
voor actuele literatuur. Het thema van
het boek wordt in het jurYPP
ra ort als
volgt
omschreven:
`Moeten
zij die in
g
hun l
jeu
d
sympathiseerden
met het
g
nazisme hun hele leven schuldiggg
geacht
worden?'
Hartman schreef bi' voorkeur over
onderwerpen
die zijn publiek tot nadenP
ken aanzetten. Het moeilijk bes P ree kb are thema, namelijk de houdingg van en
tegenover kinderen van de NSB schrik-

l

l
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te Hartman niet af om er eeneu
l gdboek
over te schrijven.
Hij1 heeft duidelijk
l
l
goed
nagedacht
over hoe hij te werk zou
g
g
gaan
om zo min mogelijk
argwaan
o te
g
g J
^ op
wekken tegenover het NSB-milieu. Hijl
speelt
het spel
P
P tactisch, subtiel en weet
de lezer te verleiden om zich in te leven
in het verhaal. Let wel: de lezer krijgt
niet echt medelijden met de NSB'er
Arnold, maar de menselijke
) kant van de
zaak wordtetoond
de
vijand
wordt als
g
^
l
mens benaderd. Evert Hartman toont
niet alleen hoe een kind van de NSB
door het levenin
en met welke moeigg
lijkheden
hetg
geconfronteerd kon wort
den hij beschrijft ook waarom het voor
sommige
g mensen zo aantrekkelijk
l was
om bijl de NSB teg
gaan en te blijven.
l
Enkele critici hebben Hartman verweten dat hij
hij pro-nationalistische sYmP athieënekoesterd
zou hebben en dat hij
hij
g
die aan l
jongeren
zou hebben willen
g
doorgeven.
Het is echter nogal
g
g kleingeestig
jongeren
door het
g
g te denken dat l
g
lezen van dit boek erlots
extreemP
nationalistische ideeën zouden op
nahouden. Is het niet eerder uit onwetendheid dat sommi g en zich in die richtin
gaan engageren? Menkrijgt
kri' tpas
gg
P
een brede visie op
P de maatschappij
PP l als
men van veleers
ectieven heeft. HartP P
man dacht er net zo over en hij antwoordde als volgt
e kingop
P de vraag
g hoe lje
derenDan
olitiek
moet
opvoeden:
`
P
P
moet je met alle mogelijke
argumenten
g l
g
komen aandragen,
of dat zo is,, of er ook
g
goede kanten aanzi tten en wat de fouten
g
ervan zijn en wat de fouten van ons Y
s steem zijn.
zijn. Dat vind ik opvoeden....
Maar waardevrij is onmogelijk.'
gl

l

l

,l

l

Oorlog
g zonder vrienden is tevens een

waarschuwinggteen
g machtsmisbruik.
Het is iets waarvoor we nietenoe
o
g
gP
onze hoede kunnen zijn. Hartman is er
dan ook heilig
g van overtuigd
g dat de
geschiedeniszich kan herhalen. Het is
g
duidelijk dat Hartman zijn
) uiterste best
deed om het moeilijke thema van de

l

l

holocaust op
l^ maar
P een kindvriendelijke,
realistische manier weet over te brengen.
Feeërieke horror
In Het verborgen
^ combineert Ron
gdorp
Langenus
de sfeer van een sprookje
P
g
l met
deruwel
van de holocaust. Twee op
g
P het
eerstegenres blijl
g ezicht onverenigbare
g
g
ken toch eeneslaa
de
g
g combinatie te
kunnen vormen. Hoofdpersoon
Bram
P
en zijn ouders zijn
zijn joods. Bram en zijn
l
vader kunnen ontsnappen
wanneer de
PP
Duitsers een razzia houden. Ze zullen
moeten onderduiken. Het wordt de
lezers eens te meer duidelijk
duidelijk hoe schriJ
nend de omstandigheden
waren voor de
g
mensen die moesten onderduiken. Het
verrassingseffect
van het boek zit in de
g
manier waarop
Langenus
het thema
P g
aangepakt heeft. Het is opPzijn
l minst
origineel,
zoniet
briljant
te
noemen.
De
^
g
l
taal van Langenus
is zeerP
poëtisch. De
g
manier waarop
P de natuur waargenomen
g
en weergegeven wordt, doet soms zelfs
romantisch aan. De g evleugelde woorden zijn als een spiegel van de fantasie
waarmee een kind naar de werkelijkheid
kijkt. Maar meer dan eens wordt het
sprookje
P
l onderbroken door sobere en
zeer treffende intermezzo's. Deze harde
en naar de keel grijlP ende uitspraken
P
wijzen
ons op
omstandi he)
P de benarde omstandighedie het leven in de oorlog
zog
goed
g
als onmogelik
j maakten.
Niet zelden treedt een feeëriekeassa
P ge
naar de voorgrond wanneer Brams moeder, Sarah, ter sprake komt. Ze is voor
Bram een soortrinses
die hem de oorP
logeventjes
kan doen vergeten.
Ze
g
g
wordt dan ook vergeleken met Scheherazade de vertelster van De vertellingen
g
van duizend-en-één nacht. In combinatie
met deze betoverende wereld staat de
harde realiteit die zeker niet verdoezeld
of tot een minimum herleid wordt.
Bram is een nuchtere kerel van negen
jaar die zich zeerggoed bewust is van de
jaar
oorlog.
gHij beseft dat een kleine slordigg-

l

l

l

p

heid zijn dood kan betekenen. Bram en
hun ouders. 'Gelukkig'
g wordt het al
zijn ouders overleven het kamp
om bijl
gauw
auw door de overheid verplicht
P en de
P
als ten einde alsplots
de Meisjesbond
Meisjesbond en de Hitlerlg
'u end te
oorlogg is zogoed
P
g
end moet voor veel
het verborgen
dorp
g aan. De Hitleru
jg
P toch ontdekt wordt.
g
tij
kinderen
in
die
tijd
inderdaad heel aanEnkelen, onder wie Bram en zijn
vader
1
Even
later
De eerste jeugdgeweest
zijn.
genomen.
wordenevan
en
l g
l g
g g
g
bewegingen bestonden nog
kri'
krijgen
en ze een schop
g maar van
P en moeten ze hun
het begin
graven en er dan samen in
eigen
g van de eeuw. Het was het
g graf
g g
vrijetijdscultuur Kindebegin
en. Het is een beklemmend
g van een vrijetijdscultuur.
g aan ligg
gaan,
de
konden op
einde en het confronteert de lezer met
P kamp
Pg
g
^ ze kregen
kans om naar het buitenland te reizen.
van de jodenonmenselijkegruwelen
de onmenselijke
l en
g
Verder deed men vooral aan buitenactivervolging. De combinatie van het lu
guviteiten zoals trektochten. Het kampbere einde en de sprookjesachtige sfeer
P
erbijg
gezongen
vuur en de liederen die e
uni gque in
maken dit boek tot een pièce
g
p
werden waren voor vele l
jongeren
meer
de l
' eu
g
gdliteratuur.
dan aanlokkelijk. De uitverkorene laat
zien dat je
zijntegenover
Indoctrinatie
l kritisch moet zijn
g
ideologieën
en dat er wel eens
be
bepaalde
De uitverkorene van Luc van Tolhuyzen
Y
P
g
ietsruwelijks
toont de indoctrinatie van de Duitse jonl kan schuilen achter al
J
g
schijn.
Zij
werden
die
schone
Zij
Hitler-tijdperk.
eren
in
het
t In het laatste hoofdlP
g
stuk
ziet
Friedrich
dat ook in en zo
geloven
gebrainwasht,
men
deed
hen
g
g
^
komt
alles
tenslotte
toch nog
en
dat zij
zij de sterksten,^ de machtigsten
g tot een
g
goed
einde,^ in tegenstelling
de mooisten waren. Wie niet was zoals
g
g tot deandeg
re hier besproken
boeken. Het is een
zij,
gedoemd ten onder teggaan. Het
P
1^ wasg
bee 'e jammer dat alles zo miraculeus
boek maakt de lezers duidelijk dat deze
ervan
goed
afloopt.
heel
gedachte voor de Duitse ljongeren
P
P Dit boek en de opzet
g
g
g
waren
misschien
wel
de
ultieme
kans
klonk.
Friedrich,
het
vanzelfsprekend
P
om eens te tonen aan de 1jonge
net
hoofdpersonage raakt in deperiode
P
g lezers
verliepP
evengoed
en
vlot
dat
niet
alles
door
de
voor de Blitzkrieggeïntrigeerd
g
gg
zoals de ljeugdliteratuur
meer dan eens
nazi-ideolog
ie. Hij
Hij is helemaal in de ban
g
doet denken. In het echt is het maar al
in een
van het idee om mee te spelen
P
te vaak slecht afgelopen dus zou dat in
Hij
re Hij wil dereprenazi-propagandafilm.re
een jeugdboek
toch ook wel moeten
zijn van het Arische ras. Friedl g
kunnen. Dit alles neemt niet weg
rich isoed
op
g dat
Pweg
g om de uitverkorene
g
de
kans
geeft
een
het boek de jongeren
te worden die de hoofdrol in de film zal
l g
g
krijgen
van
de
impact
van
de
idee
te
maar
zijn
ouders
zijn
zij
spelen,
mogen
l gP
P
^
g
indoctrinatie en hoeevoeli
helemaal niet zo tevreden mee.
PP
g
g mensen
daarvoor zijn.
Hannes, het broertje van Friedrich,, is
ast dus niet in het idegehandicaptt en past
Kampleven
aalbeeld. Zijn ouders zijn bang
P
g dat de
Sonate in Auschwitz van Roger Vannazi's Hannes zullen ontdekken.
hoeck g aat over een l
joodse jongen, Serverhaal
De uitverkorene is een bijzonder
l
zijn
familie. Op
e
Goldberg,
is
in die zin dat het een unieke weergave
P een dagg
g^
g
zij
samen
met
zijn
moeder
wordt
Serge
van hoe iemand totaalehersens
oeld
g
g
P
Auschwitz g
ede P orteerd. Daar aankon worden en g eïntrigeerd kon g era hij zijn vader, die al veel
ken van de `nieuwe ideeën'. Het begint
g ekomen vindt hij
g
vroeger
was, in de barak
allemaal heel onschuldig.
g weggebracht
gg
g Friedrich en
zij vader doorstaat
teru g. Samen met zijn
graag
zijn zus zoudeng
zijn
g toetreden tot een
Serge
gruwelen
en
enjeugdbeweging,maar ze moge
mo en niet
g de meervoudige
gg

l

l

l

l

l

nederin en. Ze overleven het kamp,
P,
Serges
g moeder helaas niet.
De holocaust wordt in dit boek bekeken
als een survival of the fittest. Eenmaal in
Auschwitz is het boek voornamelijk
1 een
beschrijving
l
g van de toestanden en het
leven in een kamp.
bijna onmogelijke
P In
gl
hoofdstuk vier wordt bijvoorbeeld stap
P
wat er met de evanvoor stap
P getoond
gg
ze nieuw waren in
g
g enengebeurdeals
verdeling:
Eerst
de
het kamp.
P
g mannen
en vrouwen wordenes
litst
kinderen
g P
en oude vrouwtjes
vrouwtjes die onder een bepaalP
de lat door kunnen, worden weggegge
bracht. De reden hiervoor is dat ze te
zwak en te klein zijn voor het kamp.
P
Maar even later stijgtt er een dikke rookpluim uit de schoorsteen. Daarna worden ze ontsmet, moeten ze hun kleren
een `kamPkostuum
en krijgen
afgeven
g
lg
jonge
als een aardappelzak'. De l
g lezertjes
gruwelijke
worden nietes
J
g Paard vang
geen idee
details – je
je kunt iemandg
geven
even hoe erg
geweest is zonder
g hetg
hem te confronteren met de waarheid.
het echte kam P In hoofdstuk vijf
l begint
g
leven. Meer dan de helft van deevang
zijn darmen maar
g enen heeft last van zij
niet naar de dokter. Deze man staat
g
immers voor de dood, want de zwakken
ggaan `eruit'. De lezer wordt hiergeconfronteerd met de theorie van de eugenetica. Charles Darwins evolutietheorie
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in uit van het geloof
dat enkel de
gg
g
sterksteneschikt
zijn
zij
om
te overleven.
g
eugenetica,
die
in
de
jaren
t9 20 in
jaren
^
g
Amerika succes boekte, had als basisidee die evolutieleer. Men wilde de menselijke soort verbeteren door de zwakste
schakels weg
g te halen. De Amerikaanse
ideeën raakten ook in Duitsland bekend.
probeerden
Na de Tweede Wereldoorlog
gP
de leiders van de American Eugenic
Society evenwel hun voormalie
g relatie
met nazi-Duitsland te ontkennen. De
zich in het verdere
P
g ruwelen sta pelen
verloopP van het boek oP. Het wordt de
lezers al snel duidelijk
uidelijk
geen fij ne
l dat erg
momenten te verwachten zijn in dit
kamp.
P
P Keihard zijn,
l^ is de boodschap.
Maar natuurlijk
natuurlijk is het boekg
geen loutere
oPpsommingg van feiten. Degebeurtenisg
sen worden voor de l
jonge
g lezers ingege
bed in een iets bredere verhaallijn. Dit
kenmerkt verschillende jeugdboeken
l g
over de holocaust: het blijft een verhaal.
Sonate in Auschwitz eindigt
g met een
blijf rea lisrelatief happy
ha
end,^ maar het blijft
Serges moeder is dood, maar Serl vader vormen een hecht team
g e en zijn
en overleven.

l

l

l

l

Doorvoerkam P
Hilarová
Ik hebeen
naam van Dagmar
g
g
en Miep
P Diekmann toont net als Sonate
in Auschwitz hoe het leven in een concentratiekam eruitzag.
g Het kampP
betreft hier Theresiënstadt, een doorvoerkam
op zo'n zestigg kilometer ten
PP
Hilarová is
noorden van Praag.
g
gDamar
een overlevende, ze behoorde tot de kinbelang-derdichters van het kamp. Deg
rijkste
vraagg die in dit boek behandeld
l
wordt, is hoe iemand zulkeruweli'ke
l
g
belevenissen kon overleven. Je mocht de
moed niet laten zakken en je moest
blijveng
geloven dat het g oe steeds weer blijven
de zou overwinnen. Dit was on getwijl feld een heel moeilijke
opdracht,
maar
P
J
het hoofdpersonage toont de lezer dat
wel degelijk
de mogelijkheid
gJ bestond.
g J
Liefde kunst en humor waren de drie
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Pteover basisingrediënten
om het kamp
g
leven.
Het hoofdpersonage isgemodelleerd
g
naar Damar
Hilarová; voor haar hoeft
g
een boek over de holocaust nieter
P se
zijn Ze wil voornaeen triestig
g relaas te zijn.
de kracht en de moed tonen van
gezeten hebdiegenen
die in het kamp
Pg
g
ben. Het boek is een aanklacht teen
g het
Om
dit
aan
te
onmenselijke regime.
onmenselijke
g
tonen worden ook hier de lezers niet
es aard van een aantal weerzinwekgespaar
taferelen.

l

Ten slotte
Vele critici vinden nog
g steeds dat een
einde zoals in Het verborgen
gruwelijk
g
l en
dor niet kan in een jeugdboek.
dorp
l g oe Nochgedaan in
tans bleek uit een enquête,
^
^g
2002 in Oost-Vlaanderen, dat zowel in
het algemeen
(vwo) als in het technisch
g
secundair onderwijs
J (havo) 8o% van de
leerlingen
verklaart nietgespaard
g
g P aar te willen worden vanruweli'ke
g
l details: `Misbepaalde
boeken de kinschien sparen
P
P
misschien
sparen
ze
deren van vandaag,
g^
P
de volwassenen. Misschien wordt de
schaduw van het verleden soms al te
gemakkelijk
l weggeveegd, of lichter ingege
g
de auteurs
kleurd. Misschien zorgden
g
voor iets meer licht dan er in de nacht
en nevel van toen was. Maar Maria,
Esther, Nelli en Ludwigg staan voor meer
milj oen kinderen die verdwedan een
nen in de inktzwarte bladzijden van
geschiedenis.
deze episode
in deg
P

l

De hierboven besproken
boeken Men in
P
gruwelijke
episode
iedereval
toe dezeg
g
l
P
niet te laten vergeing eschiedenis
onzee
g
ten.
An De Ridder studeerde in 2002 af in
taal- en letterkunde aan de Universiteit
Gent,,grp
groep Germaanse talen,, met de
scriptie
De holocaust in de l
jeugdliterap
tuur.
uu
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Feiten bij fictie
`Daer die heren aldus saten
Naden etene ende haddenhedwe
g
ghen
Also hog he liedepleghe
le hen
si wondergroot vernomen'
Enkele versregels
uit Walewein,^ een Nederlandse ridderroman uit het begin
g
g van de dertiende eeuw.
Inrozaïsche
vertaling:
P
g
zaten en zich hadden gewassen,
zoals voorname mensen dat
`Toen de heren na het eten bijl
g
gewoon
ewoon
zijn,
zij
zij
iets
wonderbaarlijks
o
.'
l^
1
P
n
twee en drie zijn
zijn interessant omdat ze uiterst aardige
over het dageDe versregels
ge
g
g
g informatie geven
lijkse
leven in de Middeleeuwen. Mensen uit onze tijd
tijd wassen (soms) hun handen vóór ze gaan
eten
g
l
lijktook te suggereren
Hierboven wordtes
van wassen na het eten. Het fragment
lijkt
dat er veel
g
P
gg
g roken
maaltijd
g een eter er dus
meer dan alleen handenewassen
moesten worden. Na afloopPvan een maaltijd
zag
g
smerig
zijn als je
je na de laatste hapP een stevige
g wasbeurt nodigghad?
gg
g uit. Hoe zou er dan gegeten
el drie: 'Also hog he lieden Pleg hen'. Mensen van voorname komaf
Heel interessant is ook versregel
warenewoon
zich na afloopPvan de maaltijd
maaltijdop
P te knappen.
Gewone mensen deden dat niet. SmeriPP
g
kennelijk niet opP modaal
armen?)
en
klodders
vet
in
je
je
baard,
ach
dat
hinderde
kennelijk
e
handen
g
^
niveau.
Politieke historici baseren zich bij
l onderzoek op
P archieven, oorkondes, doopregisters, stadsrekeninen opschriften.
Cultuurhistorici kijken
kijken ook naar kaarten,gebouwen,
gen,
P P ^ schilderijen,
l ^er
^ voorwerpen,
P
g
soonli'ke
brieven.
En
naar
literatuur?
Literatuur
heet
fictie,
een
gefantaseerde
werkelijkheid,
geen
^g
l
^
g
l
bron dus voor een betrouwbaar historisch verhaal. De definiëringg van literatuur als fictie is zeer eenzijdi
van opvattingen, waarden dromen en angsten van
l gen vertekenend. Literatuur is verslaggeving
gg
gg
menselijkg
.
mensen maar biedt ook gregelmatig
zich
op
alledaags
zeer concreet
mgedrag.
P
gGeschiedenisg
g
leraren en literatuurdocenten kunnen elkaar een helpende
hand reiken.
P
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Het taboe doorbroken?
Holebiseksualiteit in de adolescentenroman

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw behoort holebiseksualiteit (homo's, lesbiennes en biseksuelen) niet langer uitsluitend tot de taboesfeer. Holebiseksualiteit en de emancipatiestrijd van de holebibeweging zijn de laatste decennia actuele
thema's geworden, met het holebihuweljk als meest recente
`overwinning'. Mede dankza de media is de openheid tegenover het thema flink toegenomen. Toch mag deze positieve
vaststelling niet tot overhaaste conclusies leiden: in een samenleving waar heteroseksualiteit als norm geldt – de heteronormaliteit van onze Westerse samenleving –houden hardnekkige vooroordelen en persoonlijke discriminaties stand. Het is
dan ook interessant om het genre van de homoseksuele adolescentenroman aan een kritische analyse te onderwerpen: welk
standpunt nemen auteurs in tegenover holebi's en op welke
manier krijgen hun ideeën literair en inhoudelijk gestalte?
Jurgen Peeters

Pedagogische aspecten
P
Vanuit deeda
o ische intenties van
P gg
jeugdliteratuur
leek het mij interessant
l g
om te onderzoeken of de contemPoraine homoseksuele adolescentenromans
een maatscha
d dan
an
wel PP i'bevesti
l
g en
kritisch standpunt
tegenover holebisekP
sualiteit aannemen. Ten aanzien van
maatschappelijke
PP l kwesties, waartoe
holebiseksualiteit mijns inziens
gerekend
Brekend moet worden,^ kan de jeugd1 gd
literatuur verschillende standpunten
P
innemen. Kinder- en jeugdboeken
l g
kunnenan
en
g baregedragspatronen
g
traditionele normen van een bepaalde
P
maatschappij
PP l overdragen
g met de
bedoelinghet aanpassingsproces aan
de bestaande modellen te stimuleren,
wat men maatschaPPijbevesti
l
gende

l
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boeken noemt. Een voorbeeld hiervan
is het traditionele meisjesboek
dat het
l
meisje voorbereidt op
haar
toekomstige
P
g
taak als moeder en echtgenote.
De
g
maatscha
maatschappijkritische
jeugdboeken
PP l
1 g
daarentegen
g stellen kritische vragen
g bijJ
de traditionele normen en waarden van
een bepaalde
maatschappij.
P
PP l Deze
literatuur heeft een emanciperende
P
functie in die zin dat de boeken een
pleidooi houden om kinderen serieus
P
te nemen. Worden clichés en vooroordelen omtrent holebiseksualiteit in het
j eu dboek' kritisch bekeken dan
`roze ljeugdboek
gg Welk beeld
g Pi bevestigd?
wordteschetst
van holebi-jongeren?
g
l g
En vooral: welke boeken bieden een
onbevooroordeeld beeld van en voor
(jonge)
lg holebi's?

Adolescenten roman
Een interessante invalshoek met
betrekking
van
g tot de representatie
P
holebiseksualiteit in de ljeugdliteratuur
g
biedt een artikel van Brenda Groenendaal, waarin ze stelt dat deeda
o iP gg
scheau
edrevenheid
van
vele
jeu
g
l g dteurs ertoe leidt dat homoseksuele
kinder- en l
jeugdboeken
voornamelijk
voornamelij
g
worden als `bakens in een
proces van bewustwording,
P
g^ acceptatie
P
en comingg out. De verwarringg over de
seksuele identiteit wordtesust
en in
g
goede
banen
van
de
volgroeide
homohog
g
seksuele identiteiteleid.'
g
Groenendaals uitspraak
wijst
wijs in de
P
richtingvan een terugkerend
patroon
P
g
waarin het aanvaardingsaanvaarden s- en verwer
sP
van de seksuele g
geaarddgroces
heid centraal staat. Ik vermoed echter
dat Groenendaals vaststelling
ggenuanceerd moet worden: vanaf de jaren
negentig
verschijnt er een aanzienlijk
aanzienlij
g verschijnt
g
adolescentenromans waarin
holebiseksualiteit eengegeven, een
vaststaand feit is. Deze `trend' ontstond
in de jaren
tachtigg in de Verenigde
l
g Staten en waaide vervolgens
over
naar
de
g
Europese
literatuur:
`Since
the
mid
P
z9Bos ^the trend within this body
Y of
literature has been away
Y from homosexuali -as-a-main-issue and toward
treating
gay
P
gg
Y issues as either a subplot
or a fact about a secondary
Y character
that is stated but not commented upon
P
at any
length.'
Y
g

l

enaderin en
De twee verschillende benaderingen
verdienen eenronde
er
g onderzoek:
g
welke houdingg biedt de meest vruchtbeschrijve van
bare aanpak
P bijl het beschrijven

Verschillende benaderingen
g
Al bij'roze
een globale lezing van de
adolescentenromans' valt opP dat de
manier waarop
P holebiseksualiteit in
het verhaaleïnte
reerd
wordt – als
g
g
hoofdthema of als subthema, bijvoorenscha P
van nevenP ersobeeld als eig
nages – implicaties heeft voor de uitwerking.
g De adolescentenromans
waarin holebiseksualiteit het hoofdthema is, vormen herhaaldelijk bakens in
eenproces
van bewustwording,
PP
g^
zij
tatie en comingg out. Deze verhalen zijn
zijn ze oop
weinigboeiend; ^niet enkel zijn
eenzelfde mager
g verhaalstramien
eënt
g
g l
^ ook vertonen ze een gelijkaardig
patroon,^ wat het verhaalverloop
P voor P
spelbaar
maakt.
P
Een minderheid van deeanal
Yseerde
g
een
romans,, zes van de dertig,
g,
genuanceerd beeld van het thema holebiseksualiteit wat een logisch
gevolg
g is
g
g
van het feit dat het niet het hoofdthema van de roman is. Zoals reeds werd
opgemerkt,
verschijne er vanaf de
Pg^ verschijnen
jaren tachtig
g Staten
g in de Verenigde
adolescentenromans waarin holebiseksualiteit eengegeven, een vaststaand
feit is. Er wordt slechts in beperkte
P
mate aandacht besteed aan bewustwordingn
van de seksuele
P
g acceptatie
eaardheid
en coming out. Deze trend
d
g
waaide in de jaren
negentigg over naar
g
de Europese
literatuur.
P

Bewustwordin
Bewustwording over acceptatie
P
Naast acceptatie
en coming
P
g out
beschouwt Groenendaal bewustwordingan
de seksuele geaardheid
als
g
g
een belangrijk
l g
g l baken in jeugdboeken
over holebiseksualiteit. De bewustwordinganifesteert
zich zelden als
g
eenlotselin
inzicht;
het verkennen
P
g

en bewust worden van de seksuele
geaardheid
maakt deel uit van het
g
identiteitsvormengP
s roces. Aan het
einde van ditroces
voelt de holebiP
adolescent zichesterkt
om openlijk
P
1
g
voor zijn
uit te
l seksuele geaardheid
g
komen en zijn holebiseksualiteit een
vast onderdeel in zijn of haarbestaan
toe te kennen.
In de hedendaagse
g adolescentenroman
wordt aanvaardingg van de seksuele
geaardheid steeds vaker voorgesteld
als
g
g
een sluitende
even. Deze tendens
gg
past binnen een maatschappijkritische
PP l
P
visie: inplaats
van te beschrijven
beschrijve hoe
P
het aanvaardingsproces kan
zijn en welke stadia de holebi-adolescent moet doorlopen,wordt aanvaarvoorgesteld
als een vanzelfs
dingvoor
P reg
kendegg
even. Ted van Lieshout heeft
stof van hetaanvaardingsaanvaardin sde complexe
P
op een knappe
PP stilistische wijze
l ze
P
in de structuur van Gebr. ingebed:
g
doordat de auteur in meerdereassaes aan
het proces van bewustwordingg
P
én aanvaardingg refereert,^ doorloopt
P de
lezer samen met hoofdpersonage Luuk
het heleroces.
Luuk spreekt
wel in
P
P
maar relatermen van `anders-zijn'
l
teert hieraaneen
connotag
g negatieve
tie eerder beleeft hij zijn homoseksualiteit als eenpositief
afwijken
afwijke van de
P

l

l

l

l

p

Dit houdt
als een bijzonder-zijn.
bijzonder-zijn
l
betekenisvolle taboedoorbreking
g in
vanuit een verhuld maatscha
ijkriPP l
tisch standpunt.
Typerend
voor de
YP
P
maatschappijkritische
houding
maatscha
g die uit
PP 1
het boek spreekt
P
, let
g Luuk zich niet
zonder meer bij heteroseksuele
norm neer: `Ik hadehóó
Pt dat er een
g
dag
zou
komen
dat
ik
op
de
een of
P
g
andere manier mocht kiezen: of homo
óf hetero. Maar er was helemaaleen
g
keuze. Ergens
in mijl was allangg voor
g
mij beslist. Ik had domwegg niet te
kiezen. a het enige
g waar ik nogg voor
kon kiezen was om net te doen of ik
geen homo was. Kiezen om hetero te
worden ofte zijn
l^ dat zat er definitief
niet in.'

l

Sommige
g auteurs,^ zoals

Bart Moeyaert
Y

Het is de liefde die we niet begrijpen),
Aidan Chambers e moet dansen op
mij
mijn
graf) of Peter Pohl an^ mijn
J ^
besteden zelfs(bewust)geen
g
aandacht aan het acceP tatieProces. Ze
tekenen sterke hoofdfiguren,
die hun
g
seksueleeaardheid
als een vaststaand
g
e even ervaren,^ zonder er ellenlange
gegeven
g
voegen
bespiegelingen aan toe te voe
en.
het met comingg out en
g
reacties van de naaste omgeving
g
g en/of
per-maatschappij.
Coming
out
is
het
g
PP l
soonlijke
én
maatschappelijke
proces
PP l P
l
waarbij holebi's zelfzeker voor hun
geaardheid uitkomen. Ze zetten zelf de
eerste stap
P
1 over hun
P door openlijk
homoseksueleeaardheid
te praten;
de
P
g
omgeving
om
g – ouders, familie, vrienden,,
en/of de maatschappij
PP l in het algemeen
g
– reageert
hierop.
Een
belangrijke
gJ
P
g
voorwaarde is dat iedere holebi zelf
hij of
moet kunnen beslissen wanneer hij
zij zich,g
wil `outen'• gedwongen
comingg
g
out zoals in de roman Zie meaa
^ g van
Rudi Hermans moet in iedereval
verg
meden worden. In dit boek ondervindt
de homoseksuele Nic hoe moeilijk
l het
is om deeschikte
woorden
te
vinden
g
zijn boodschap,
om zijn
g out,
P^zijn coming

l
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aan zijn
1 ouders mee te delen. Wanneer
Nic echter ontdekt dat de biseksuele
Leander hem met een meisje
meisje bedrogen
g
heeft, licht hij Leanders vader in. Niet
alleen de weinigg
respectvolle
manier
P
waarop
P Nic over zichzelf en Leander
sPreekt – `nicht' `meid met een handvat' –, maar ook het feit dat hetY
P s chologisch
niet
verantwoord
is
om
iemand
g
te outen die daar nogg niet aan toe is,
op een gebrek
subtiliteit bij
wijzenP
gaan bij
het behandelen van het thema holebiseksualiteit.

Openlijk
P 1
De boeken van Bart Moeyaert
en co niet
Y
te nagesproken, valt
o
nieuw
een
P
opmerkelijk
patroon
op:
o
nadat
na
de
holeP
lP
P
biprotagonisten hun seksuelegeaardg
heid aanvaard hebben, willen ze openp

lijk
l voor hun homoseksuele gevoelens
g
uitkomen en zog
deare
an
gb veronderstellingat
1^ doorg ze heteroseksueel zijn,
breken. Aan de eigenlijke
l comingg out
g
gaat een behoorlijk
behoorlijk
lange
g fase vooraf
g
waarin de holebiP
rota
gonisten de meest
geschikte manier zoeken om hun
g
comingg out te doen. Mogelijke
gl reacties
van de ouders en de omgeving
g g worden
overdacht. De vrees voor reacties van de
omgeving
g g wordt treffend verwoord door
Toelie in Kastanjes
J van Katrien Vervaele:
"Ik heb liever dat de anderen het niet
weten," zeg
g
g ik. Sam zwijgt.
1g "Ze gaan
onsotten
noemen,"
fluister
ik met
P
afschuw, ik krijg
1g het
mijn lippen.
"Of manwi-l
bijna niet over mijn
PP
ven..." Ik schrik van mijn
woorden.
Het
l
is alsof ik mezelf besPot mezelf vervloek mezelf lelijker
maak dan lelijk.'
l
l

Enerzijds kan worden o emerkt dat
Enerzijdsopgemerkt
is voor
een dergelijke
P
g l vrees typerend
een verhaal dat zich in de jaren
zeventig
holebisekP
^ aangezien
g
g afspeelt,
maatscha P sualiteit destijds een groot
g
P was. Anderzijds
l
PBlijk
l taboeonderwerp
is comingg out aan het einde van de
twintigste
eeuw nog
g steeds niet van g
zelfsPprekend. Dat valt op
P te maken aan
de reactie van Robin in Bloot van
Beatrijs
in 99
z 6:
P
^ ggepubliceerd
1 Peeters,
`Homo. Godverdomme. Ik zit er al
maanden mee. Durf er met niemand
over teraten.
En hij
flapt
hij
P het er zoP
maar uit. Iedereen magg het horen.
Gerard is een homo.'
Gelukkig
g voor holebi-adolescenten
reageren
hun ouders vrijwel
steeds
g
l
positief op
P de comingg out. De reactie
P
van Peters vader in de roman Peter van
Kate Walker vormt dan ook een uitzonderin g. Wanneer een van zijn
l zonen
homoseksueel zou zijn
zou
Peters
l^
vader de l
jongen
de
'implicaties'
van
P
g
homoseksualiteit duidelijk
l maken, en
deoe
feninvia `'gezonde
hem vervolgens
g
g
van zijn
zijn geaardheid
g en' en 'sport'
P
afbrengen.
Aanvaarding
g komt niet aan
g
de orde: `Een man hoeft datholebiseksualiteit, P niet te accepteren,
p
,helachelijk
gemaakt
te
worden
door
zijn
1 gl
eigen
kinderen.
En
de
vader
van
die
g
perverse
idioot had op
hem er al lang
g
moeten wi'1 zen en zoiets niet aan
iemand anders moeten overlaten.'
Hiertegenover
staat de knapP verwoorde
g
en levensecht beschreven reactie
– zowel inhoudelijk
l als literair – in
Koorddansen van Hilde Dillen. Daniëls
moeder aanvaardt de seksueleeaardg
heid van haar zoon zonder meer: `Mijn
l
moeder weet dat ik me tot mannen
aangetrokken voel.... Ik denk dat ze
mij mijn
mijn keuze en mijn
l dromen laat,
Zij
zonder dat ze die daarom begrijpt. Zij
en ik hebben erovere
raat en ik weet
gepraat
dat ik haar somst
p i' n doe en haar toe-
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komstverwachtingen
omstverwachtin en voor een deel
kapot
P sla.'
Dillen beschrijft treffend hoe de toekomstdroom van de moeder wordt
onderuitgehaald,
wat een reële situatie
g
is en hoe de moeder dit accepteert
p
omdat heteluk
van haar kindPrig
meert. In haar maatschappijkritische
PP l
visie komt Dillen erg geloofwaardig
g
over en het taboe op
P holebiseksualiteit
wordt knapP doorbroken. Een enkele
keer wordt de seksueleeaardheid
van
g
de holebiP
rotagonist niet aanvaard
door de directe omgeving. In Boomhuttenti'd
J van Do van Ranst is Thomas'
comingg out tegelijkertijd
l een poging
g l
Pg g
om zijn beste vriend Robin te kussen.
Laatstgenoemde
wijst
wijs Thomas
g
af met de woorden `vuile
g
flikker'. Thomas, die hetevoel
heeft
g
dat zijn
J laatste houvast hem ontnomen
wordt, pleegt
zelfmoord. Pas na ThoP
mas' dood komt Robin tot acceptatie
p
van dienseaardheid.
g
Pedagogische intenties
Als overkoepelende
conclusie meen ik
P
dat auteurs sterk focussen opP de aanvaardmgvan de seksuele geaardheid.
g
Mijns inziens versterkt het vastgestelde
g
atroon depedagogische intenties van
P
de auteurs: de auteur van het `homoseksuele kinderboek'robeert
de lezerP
tjes
te overtuien
l
g dat homoseksualiteit
normaal is en voegt
homol g ehog voor jonge
seksuele lezertjes
l de geruststellende
g
boodschapP toe dat zij
zij net als elk ander
kindroblemen
moeten
overwinnen
P
omelukki
te
worden.
g
g
Om deze vaststellingg te verklaren, zou
naar wetenscha
ik willen verwijzen
pPel
lijk onderzoek dat een verband heeft
lij
aangetoondp
tussen emancipatie welzijn:
dheid aanl holebi's die hun geaardheid
g
vaard hebben, lopen
veel
minder
risico
p
o
en
oplichamelijke
psychische
s
ro
l
PY
p bleMijns inziens is het duidelijk
men. Mijns
duidelij dat
meeste auteurs deze moraal via hun

romans willen meegeven:
pas
P wie zich
g
out en aanvaard weet, kan echtgelukkigworden. Slechts enkele auteurs,
zoals Chambers, Dillen, Moeyaert
en
y
Edward van de Vendel, doorprikken
p
deze visie op
wijze:
zij
zij tonen
P kritische wijze:
hoe tweepersonen van hetzelfde
geslacht
een evenwichtige
e
kun grelatie
g
nen uitbouwen,, zonder dat verregaande aandacht uitgaat
naar coming
g out
g
en aanvaardingg door de sociale omgeving.
g
Vooroordelen en stereotypen
YP
'Homo'sedra
en
verwijfd Lesg
g zich verwijfd.
lopen
er onelegant
biji BalletPbij.
g
dansers zijn
zijn altijd
altij zo en de meeste verplegers
en kappers
natuurlijk
natuurlij ook.
PP
p
g
zijn kunstzinnig.
.
gHomoseksuele relaties duren nooit lang.
g
Homo's zijn
zij
of efrusl promiscue
pg
treerd.'
eze
uitHet is onnodigg te zeggen
dat deze
ggen
spraken
pertinent
onwaar
zijn,
maar
ze
P
p
l^
lijk
realistisch
in
brengen
wel
pijn
Pl l
g
beeld hoe afwijzend
afwijzend sommige
g mensen
aan het begin
g van de eenentwintigste
g
eeuw tegenover
holebiseksualiteit
g
staan. Inherent aan het karakter van
deze vooroordelen
en Pen is
stereo
het feit dat ze niet bewijsbaar
zijn
zijn en
veralgemeend
worden
als
eigenschapP
g
g
p
P en van alle individuen van een bepaalroePVanuit
d
deze theoretische h.
deac
g
ter grond dronggzich een analyse
o
Y op

naar de manier waarop
p vooroordelen
en stereotype
P beeldvormingg in de adolescentenromanseïnte
reerd
worden.
g
g
Een zekere omzichtigheid
is geboden
g
g
ten aanzien
aan
aangezien
jel ugdliteratuur
g
g
van maatschappelijke
PP l kwesties verschillende standpunten
kan innemen,
P
zowel maatschaPPijbevesti
l
g en d als kritisch.
maatschap-In Bloot wordt een explicietP
i'bevesti
ende houdingg aangenomen.
pij
bevestigende
g
De lesbische Robin noemt zichzelf in
een adem met dru gsverslaafden en crials holebi's zijn
zin
minelen,
^ het maatschappelijk
onaangepaste
individuen.
scha
PP l
Wanneer de beide homoseksueleerP
song g es Robin en Gerard,, na een zelf
moordpoginginPY
een psychiatrische
instellingbelanden, ^bevestigt
instellin
l
g Beatrijs
Peeters impliciet
het verouderde, maar
P
no
nogsteeds gangbare
maatschappelijke
Pp l
g g
cliché dat holebi's als labiele P ersoonli'kheden
hun p
problemen
niet zelfstanro emen
l
digkunnen overwinnen en dus geen
g
`normaal' leven kunnen leiden. Persoonlijk
J meen ik dat Peeters het recht
heeft om een maatscha
PPijbevesti
l
gend
standpunt in te nemen en holebiseksualiteit teroblematiseren
maar in het
P
licht van haaroedbedoelde
boodschap
P
– Bloot iseschreven
om
homoseksug
ele ljongeren
een hart onder de riem te
g
steken – krijgt
t zo'n (onbewuste) discriminatie een wrange
g bijsmaak
bijsmaak. De
Peter van Kate Walker bevat een
ongenuanceerd
stereotype
P
l beschrijving
g
van holebi's: `Dit is de manier waarop
flikkers het doen, ze sluipen
op kleine
P P
jl on et'es
jongetje
af
en
nemen
ze
van
achtel

zij
Dergelijke
uitspraken
zijn niet enkel
g l
p
omwille van de weinig
g
genuanceerde
beeldvorming tegenover
g enover
g
holebiseksualiteit,, het is tevens opvalp
lend dat de auteur dergelijke
uits p ra g ]
ken lijkt goed
te praten:
`De gedachte
g
g
P
kwamewoon
in
mijn
hoofd,
oké? We
mij
g
lzogeprogrammeerd.'
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Vanuit Walkers optiek
is het niet
P
geheel onlogisch dat ze zich van kritische reflecties onthoudt; als mensen
quasi-behaviouristische reacties vertobij het horen van het woord
nen – bi'
holebiseksualiteit, denken ze automatisch aan vooroordelen –, zijn ze hiervoor niet verantwoordelijk
l en dus hoeven dergelijke
uitspraken
niet
P
g l
genuanceerd
te worden. Gelukkig
g
wordt de stereotype
P beeldvorming
g in
een aantal romansenuanceerder
g
behandeld en bijwijlen
zelfs kritisch
ll
Gebr.
onderuitgehaald.
In
wordt de
g
bevooroordeelde maatschappelijke
PP l
houdingg knapP in beeld gebracht:
`Ik
g
dacht dat ik de enige
jongen
op
de
P
l
g
g
wereld was die verliefd kon worden op
een andere jongen.
Dat ik dus homo
l g
was, had ik niet door. Ik kende het
woord al wel, maar homo's waren
ouwe viezeriken die het lekker vonden
om seksspelletjes
P
l te doen met jongel ge
tjes
die
ze
hadden
elokt.'
l
g
Luuk associeert zich niet met het
bevooroordeelde beeld van homoseksuelen. Dat homoseksualiteit een maatschappelijk
PP l taboeonderwerpPis,
^ blijkt
l
uit het feit dat homo's opP tv onherkenbaar wordenemaakt.
Luuk trekt hierg
uit zijn conclusies: `Ik schrok ook,
want ik dacht dat mensen alleen maar
onherkenbaar opP de televisie kwamen
als ze een misdaad hadden begaan.
Zo
g
erg
g was het dus!'

l

Tegelijkertijd
l nuanceert Van Lieshout
g l
de bevooroordeelde houdingg wanneer
Luuk zich met behoud van de eigen
g
identiteit out tegenover
zijn
g
1 ouders en
door hen aanvaard wordt.

Conclusie
In 1983
g
93 besluiten jan van Vaerenbergh
en Annelies Devos hun onderzoek naar
de rePresentatie van holebiseksualiteit
met een eerder
in de jeugdliteratuur
pessimistische mededeling:g `Voor wie
P
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er nog
l het
g behoefte aan heeft,^ blijft
vooralsnog
P een écht (en)
g wachten op
goed boek over homofilie.'
Ik ben van mening
g dat er ondertussen
'echte (en goede'
boeken over holebig
seksualiteit voorhanden zijn
l^ hoewel ze
een minderheid van deeselecteerde
g
adolescentenromans uitmaken.
Romans waarin holebiseksualiteit als
P gegeveneïnteeen on
onproblematisch
g
g reerd wordt zoals De kwestie Leo van
Christophe
Honoré, Het is de liefde die
P
en
we niet begrijpen
Y
g Jpen van Bart Moeyaert
Je moet dansen op
mijn
mijn
grafvan
^
Aidan
p
Chambers dragen
l
gmijn persoonlijke
voorkeur weg.
. Enkele adolescentenromans waarin holebiseksualiteit het
hoofdthema is, verwerken de thematiek op
P knappe
PP inhoudelijke
l en literaire
wijze
mij
wijze waardoor zemijns
l inziens even eens als `oede'
adolescentenromans
g
beschouwd kunnen worden: De dagen
g
van de bluegrasslie de van Edward van de
Vendel, Gebr. van Ted van Lieshout en
Koorddansen van Hilde Dillen. Deze
zes adolescentenromans bieden een
P oggenuanceerd beeld van het thema. S
radischaat
g aandacht uit naar thema's
als 'bewustwording,
g, `aanvaarding ' en
'comingut'
zonder
tot een exclusieve
g
en eenzijdige
benadering
l gg te vervallen.
Deze adolescentenromans nemen een
maatschappijkritisch
standpunt
in dat
PP J
P
op
P ggenuanceerde wijze wordt uitgege
werkt , zonder tot moralisme te vervallen. Deze romans dichten de kloof tussen het sPecifieke discours van
jeugdliteratuur
enerzijds
en de holebil g
l
thematiek anderzijds
anderzijdsop
P een geloofg
waardige
wijze.
Perg en genuanceerde
g
l
soonli'k
l hoop
P ik dat de `nieuwe trend'
zich in de toekomst doorzet en steeds
meer auteurs holebiseksualiteit als een
subthema of eigenschap
P van neven g
personages^
zullen behandelen, aangege
zien dit de meest interessante adolescentenromans, zowel inhoudelijk als
literair, oplevert.
p

Jaren
g Peeters is docent Nederlands en
Duits in het voortgezet
onderwijs. HijJ
onderwijs.
g
schreef de scriptie
p Holebiseksualiteit in
de adolescentenroman. Ook is hijJJ
jeugdg
nrecen
boeke
sent.
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Gedocumenteerd schrijven in de prullenbak
CEVO neemt vmbo-examen Nederlands op de schop

Het eindexamen heeft de status van meesterproef. Aangeleerde vaardigheden en opgeslagen kennis dienen om deze
ultieme proeve van bekwaamheid af te kunnen leggen. Met
het argument datje iets op het eindexamen moet kennen of
kunnen wordt doorgaans iedere discussie over het nut van
een bepaald onderdeel overbodig gemaakt: het examen is
heiligen ontzagwekkend belangrijk. Jarenlang afzien wordt
mede mogelijk gemaakt dankza de aanwezigheid van het
eindexamen. Komt daar binnenkort een einde aan?
Henk Langenhuijsen

36

De serie schoolonderzoeken, inmiddels omgedoopt in `Schoolexamen'
heeft de dictatorialeositie
van het
P
eindexamen al sinds mensenheugenis
g
tot de helft teruggebracht;jarenlang
^l
g
was dit evenwicht een van de weinige
g
vaste waarden in het onderwijs.
l
Hoewel tegenwoordig
g
g niemand oop
ingrijpende veranderingen
g zit te
wachten sluitp het einde van het
eindexamen ongemerkt
naderbij.
naderbij In
g
Tilburgwordt nu al geëxperimenteerd
g P
met een examenloos tijd
lPerk. De
zomerse meesterproef
wordt steeds
P
meer ervaren als een hinderlijke
l
onderbrekingg van het leerproces.
P
Nieuwe toverwoorden zijn
'portfolio',
l P
'doorlopende
leerlijnen'
en
`comPetenP
Pottenkijker en
tiegericht onderwijs'.
onderwijs'. Pottenkijkers
van buitenaf worden
niet op
prijs g
gesteld. Andere didactiPPI
sche inzichten en nieuwe eisen zijn
l
nieter
P definitie verkeerd maar de
Centrale Examencommissie Vaststellin g
Opgaven,
Pg^de CEVO,, die aan de
Cito roe de productieopdrachten
Citogroep
P
P
verstrekt,
letg recente verworvenheden
e
soms wel erggretig
g
gg g in het eigen
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voordeel uit. Nietehinderd
door een
g
visionaire instelling
zet
de
commissie
g
binnenkort opnieuw
het mes in het
P
examen Nederlands-schrijfvaardigheid.
l
g
Hoe minder, hoe beter, lijkt het
adagium.
Schrijftoets
1
Het examen schrijfvaardigheid
voor
l
g
havo en vwo is eenaar
jaar
geleden
al
g
P
l
met de invoeringg van de Tweede Fase
oPg
edoekt. De kwaliteit en de betrouwbaarheid lieten te wensen over en het
schrijfdossier leek de ideale vervanger
g
van het oP
stelgedrocht dat als momentopname
niets of weinigg met de realiteit
P
te maken had. Uiteraard waren de
uitblijve
meningen
g verdeeld,^ maar het uitblijven
destijds
destijd
over
deze
P
lijkt die
halveringvan het eindexamen lijkt
opvatting
P
g te rechtvaardigen.
g
De herzieningg van het vmbo leverde
eveneens een ander eindexamen voor
Nederlands op. Voor BB en KB
ontstond één sessie waarin lees- en
schrijfvaardigheid
geintegreerd
werden
g
l
g
g
getoetst. Om het onderscheid tussen de
basis- en kaderberoePs gerichte ener-

theoretische
zi'ds
g
g
l en de (gemengde)
leerweg
anderzijds
te
benadrukken
anderzijd
g
twee sessies van telkens twee
uur voor GL en TL noodzakelijk.
l Het
scheiden van lees- en schrijfvaardigheid
l
g
benadrukte als vanouds het belangg van
beide onderdelen. Tegelijkertijd
l werd
g l
de inhoud aangepast. Leesvaardigheid
g
werd verrijkt met een geleide
g
samenvattin en schrijfvaardigheid
was
samenvatting
l
g
niet langer
g een keuzemenu met drie
mogelijkheden:
het maken van een
g
o stel functioneel schrijven
schrijve of – een
opstel,
keer –ericht
gerichtschrijven.
schrijven In
plaats daarvan kwam er één examen
voor schrijfvaardigheid,
getiteld
,g
l
g
'gedocumenteerd
schrijven'.
Het
l
g
uitgangspunt leek nog
no het meest opP het
zogenaamde
`ericht
schrijven'
l
g
g
waarmee vooral in de jareng
zeventig
ijverig
al
l
g P
g werd geëxperimenteerd,
kwam het toentertijd
l nooit tot volle
wasdom.
Een belangrijke
eigenschap
P van dit
g l
g
schrijven
'gedocumenteerd
schrijven'
is dat
g
en eerst enkele teksten onder
leerlinge
krijgen,
een
g
ogen
lg ^ waarbij ze vervolgens
schrijfo dracht maken en gebruikmaschrijfopdracht
ken vanegegevens
evens uit de tekst. Daarmee
wordt de zuigkracht
van de duim
g
behoorlijk teruggebracht
en krijgt
behoorlijk
gg
lg
iedereen min of meer eengelijke
g
uitgangspositie – het jaren
l zeventig
g
bi uitstek; de teksten hebben
ideaal bij
doorgaans
ook een maatschappelijk
PP l
g
verantwoorde relevantie. Bijzonder nu
is dat een van de documenten in het
vernieuwde examen het eigenhandig
g
g
gemaakte
sectorwerkstuk is. Dit kleine
g
broertje
P
l van het profielwerkstuk
dreigde binnen het geheel
van de
g
vernieuwdn en een blindedarmfunctie
vernieuwinge
krijgen
en om het nutteloze karakter
^geeo

niet al te opzichtig
P
g naar voren te laten
komen, zou dit werkstuk, inclusief
logboek
en een reflectief velletje
papier,
g
J PP
uitstekendassen
bij
bijhet examen
P
schrijfvaardigheid.
Een onzinnige
l
g
g
gedachte,
waardoor de makers van het
g
examen voor een bijna
onmogelijke
J
gl
o ave stonden en werden opgezadeld
opgave
Pg
met de vraag:
J
g hoe formuleer je
algemeen
geldende
beoordelingscriteria
g
g
g
naar aanleidingg van een persoonlijk
P
l
document?
Kwaliteitsverlies
zijn voriggljaar de
Met veel tam tam zijn
vernieuwde examenseïntroduceerd
g
maar meteen al na deremière
bleek
P
vm bohet onderdeel schrijfvaardigheid
l
g
GT TL mankementen te vertonen. Ook
de toekomst beloofde niet veeloeds
g
keurslij kon
want door het opgelegde keurslijf
Cito
Citogroep
roe niet veel anders dan
voorspelbare
dhoppervlakkige en voors
P orac
P
ten bedenken, waardoor validiteit en
betrouwbaarheid wederom te wensen
overlieten. Docenten, vooral zij die
gewend waren opstellen
na te kijken,
P
l
g
schrokken zich bovendien een hoedje
van de berg
g correctie die het examen
'gedocumenteerd
schrijven'
schrijven met zich
g
De koppeling
PP g met het
sectorwerkstuk kwam, zoals al
voorsPeld onvoldoende uit de verf en
bleek eeneforceerde
vorm van
g
zij om
integratie.
Het zou logischer
zijn
g
g
dit onderdeel onder
bij
juist
gte brengen
bij
het Schoolexamen. Daarnaast bleek
'gedocumenteerd
schrijven'
schrijven vooral een
g
edocumenteerd
overschrijl
•
vang
ven en kwam het schrijfexamen
akelig
g
dicht bij leesvaardigheid.
Plotseling
g
g
werkwijz
werd duidelijk
duidelijk waarom deze werkwijze
•
dertig
geleden
al niet zo goed
l
g
g
g jaar
uit de verf kwam.
Kennelijk
J is de CEVO eveneens
geschrokken
van de negatieve
effecten
g
g
van de ondoordachte vernieuwingg en
daarom heeft de commissie onlangs
g in
allerijl
J besloten dat het toch weer

l

anders moet. De examens voor 2004
lagen
natuurlijk
natuurlij al vast en konden niet
g
worden veranderd, maar de
examens Nederlands vmbo-GT/TL van
200 5zullen een heel ander karakter
hebben. De belangrijkste verandering
g
is het onderbrengen
l
g van schrijfvaardi
gbi leesvaardigheid.
Dit
betekent
heid bij
g
dat er dus maar één sessie van twee
uur is en dat beide vaardigheden
daarineëxamineerd
worden. Met één
g
vinnige
pennenstreek is het examen
gP
Nederlands dusehalveerd!
Schrijf
J
g
vaardigheid
kan niet meer behelzen
g
dan het schrijven van een enkele brief,
wellicht aangevuld
met bijvoorbeeld
bijvoorbeel
g
van
een
tekst voor een
P
affiche. De koppeling
PP g met het

l

sectorwerkstuk – `het ei van Columbus' wordt als een misbaksel
afgevoerd.
Het ontbreken van kwaliteit wordt nu
door de CEVOebruikt
als argument
g
g
om eenproduct, het examen vmbozijn
^ bijna
bijna in zijn
GT TL schrijfvaardigheid,
l
g
geheel van de tafel te schuiven. Een
poging
o in om samen met de producent,
P
de Citogroep
Cito roe – waar veel onderwijs
kundige
g kennis en ervaringg zit, te
zoeken naar een onderbouwing
g of
kwaliteitsimpuls
is achterwege
P
g
gebleven.
ebleven. Wat voor 20055 overblijft,
l^ is
een halfslachtiggP
product, een
uitgekleed
examen dat voldoet aan
g
minimale eisen en vermoedelijk
slechts functioneert als tussenstop

l

l

TSJIP/LETTEREN 14.1 /

37

naar een volledige
P
g opheffing
g van het
examen schrijfvaardigheid
in navolt
g
in van het examen Nederlands voor
gg
havo en vwo. Het argument
dat het
g
toch weer zo'n armzalige
bedoeling
is
g
g,
kan dan opnieuw
uit de kast worden
P
gehaald. De Citogroe
g
P^verantwoordelijk
productie,^ heeft overigens
l voor de P
g
weleg rotesteerd
maar
de wens goede
P
^
g
maatjes teblijven
maatjes
blijven met deze grote
g
opdrachtgever en het inzicht slechts
uitvoerder te zijn en geen
beleidsmedeg
werker zorgde
ervoor
dat
dit
protest
P
g
nauwelijks
J hoorbaar was. Op
P een
discussie met het onderwijsveld zat het
CEVO kennelijk al helemaal niet te
wachten. Het vermoeden dat de meeste
docenten blij zullen zijn
l met de
doorgevoerde
versobering
lt
lt en deze
afslanking niet alslt
een verschraling
ervaren, simpelweg
P
lt omdat ze verlost
zijn
J van veel correctiewerk, weerhoudt
de CEVO van iedere vorm van onderbouwin ltof een poging
Plt lteen visie te
verduidelijken. De opdrachtgevers van
de meesterproef
zijn
pragmatici
die
P
l P
lt
zich kennelijk
kennelijk bewust zijn
van
het
feit
l
dat het examen niet langer
selectief
is
lt
en dat betrouwbaarheid van onderlteschikt belang
is. Zij hanteren geen
lt
lt
onderwijskundige
principes
l
ltP
P voor hun
ingrijpen — althans niet zichtbaar — en
leveren slechts een fopspeen in
afwachting van hetP
moment waarop
ook die niet meer nodiglt is. Dereltuleringn
g het leveren van maatwerk,
passend bijl de doorlopende
leerlijnen,
P
worden binnenkort misschien als
argument
gebruikt,
ebruikt naast het ontg
breken van validiteit en kwaliteit, om
het examen Nederlands maar helemaal
op
P te heffen.

Nederlands te halveren en de
verbinding
g met het sectorwerkstuk in
derullenbak
te gooien,
is g
genomen
P
^
g
tijdens
een
bijeenkomst
bijeenkomst
zonder
agenda.
J
g
Zelfs de voorzitter van de vaksectie
Nederlands was van tevoren niet opP de
hoogte
g dat een dergelijke,
gJ
g l^ belangrijke
beslissing
genomen zou worden. De
gg
wens tot een eenduidigg vmbo-examen
voor Nederlands te komen — met
natuurlijk
natuurlijk geld besparende
overla P m o P
gelijkheden
—
leek
plotseling
g l
P
g belangri'l ker dan een verantwoorde kwaliteitseis
j
of een onderwiskunde
ge visie. `Laten
we het zo eens een keerroberen
'
P
heeft een van hen vermoedelijk
uitgeroepen, waarna de anderen
vriendelijk knikten.
De Citogroep
Cito roe klaagde
lt over de
verslechtering
van
de positie
van het
P
lt
moedertaalonderwi l^
j s omdat de
bekortingltnegatieve
gevolgen
lt
g
lt heeft voor
de toetsbetrouwbaarheid. Bovendien
wees de Citogroep
Cito roe op
P de enorme
verschralinglt van het schrijfonderwijs.
schrijfonderwijs.
Veel aspecten
van
schrijfvaardigheid
P
J
g
zullen immers opP school achterwege
lt
blijven als toetsing
g van schri'fvaardi
l
gheid slechts in de mare
fun
eert
maar
lt
lt
ditrotest
heeft niet mogen
P
lt baten.
Het vernieuwde examen Nederlands
heeft overigens
nooit de kans gekregen
g
g
lt
zich te bewijzen. De wens tot snelle
invoering van deze tweede
vernieuwing
g
maakt een verantwoorde aanpassing
P
g
zeer twijfelachtig.
lt Het is ook zeer de
vraag
g of alle docenten Nederlands
adequaat kunnen worden ingelicht.
lt
Over hete
dat de Citogroep
Cito roe alle
g even
lt
examens schrijfvaardigheid
voor 2005
200
J
g
al min of meer klaar had, zal ik het
maar niet hebben.

nihil, waardoor de CEVO als een alleenheerser het examen Nederlands naar
eigen
goeddunken magg invullen
en
en
g g
veranderen. Het zouoed
zijn
als
er
g
l
en
'enige
aanmeer controle zou zijn
J
g
P assin gen' verantwoord moeten
worden.
In deraktijk
P
l krijgen
lg vmbo-docenten
volgend
schooljaar
schooljaar dus meerspeelP
g
ruimte om het schrijfonderwijs
schrijfonderwijs naar
eigen
inzicht in te vullen. Het
g
schrijfdossier zal — als het goed
is - ook
schrijfdossier
g
op
het
vmbo
een
steeds
belangrijkere
P
rolaan
lt vervullen. Als ' e de ontwikkelin gen richtingltportfolio
en doorlopenP
P en
de leerlijnen in acht neemt,^ is het goed
lt
beschouwd een vanzelfsprekende
weg,
g,
aleloof
ik niet dat het eindexamen
g
helemaal moet worden afgeschaft,
g
maar vooralsnog
lt zal er zeker een
vacuum ontstaan. Verlost van delicht
P
om de verscheidene onderdelen voor
schrijfvaardigheid
voor het eindexal
g
men te oefenen, zal de noodzaak om
alle onderdelen aan de orde te laten
komen sterk verminderen en afhankelijk
gedrevenheid.
1zijn van particuliere
P
g
Zo lang
er
geen
duidelijkheid
is over
lt lt
wat er minimaal in zo'n dossier of
portfolio thuishoort en aan welke
P
kwaliteitseisen dergelijke
dossiers
lt J
moeten voldoen, is het onderwijs in
schrijfvaardigheid
aan de goden
J
g
g
overgeleverd.
Ik
wil
niemand in het
g
veld beledigen,
maar ik vrees dat de
lt
verschillen op
scholen
groot
zullen zijn
P
l
g
en dat hetemiddelde
niveau van de
g
schrijfvaardigheid
achteruit holt. Het
l
g
vak Nederlands levert, zo vrees ik,
voorlopig
een deel van de
Plt opnieuw
P
bestaande kwaliteit in. Met dank aan
de CEVO.

Prullenbak
Sommige
lijken
verstang maatregelen
J
lt
dig^omdat het vermoeden rijst
J dat er
uitgebreid
over nagedacht
en gesproken
g
g
gP
is, maar niets is in diteval
minder
g
waar. Het besluit om het examen

Onduidelijkheid
1
De CEVO wordt officieel aangestuurd
g
door het ministerie van OC&W. In een
toelichting
g naar het ministerie wordt
gereptg
van 'enige aanpassingen'. De
kans dat een ambtenaar daar opveert
is
P

Henk Langenhui'sen
J is docent Nederlands
aan de afdeling DAT van
het Koning
g
en
Willem 1 College
g
g in 's-Hertogenbosch
schrijft onder meer over theater en
cultuureducatie. Daarnaast werkt hijJ voor
de Citogroep
Cito oe in Arnhem.

l

l

l

3
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Hendrickje
1 Spoor
P

De zomer van Apollo
p

De Bezige
200
g Bij,
l^ 2003
ISBNo2
9 234116i 7
€ 18^50

De zomer van Apollo
is het vijfde
vijfd
p

van Hendricke
j Spoor,
die
P
indebuteerde
met de roman
993
Verweerde spiegels. De centrale
figuur
is Julia Boer,
g
Y^ een wat
nimfachtige
g beeldhouwster die
oPhet landhuis Oude Stein van
haarestorven
ouders woont. Na
g
de dood van haar vader, de laatste bewoner, is zij
zij er blijven
blijve
en werkt in een van de
bi'Igebouwen in alle stilte en eenzaamheid stugg door aan een collectie beelden van Italiaans marmer. Het voortbestaan van het
landhuis wordt bedreigd sinds
het tussen snelwegen
g is komen
te liggen.
Julia's
vader
heeft al
gg
eerder vierhonderd hectares
ggrond verkocht aan de gemeente
g
Nieuwe Stein. Het huisast
P Julia
evenwel als een jas: `Net zo versleten als de kasjmier
sjaa
sjaal van
kasjmier
moeder, net zo comfortabel
als de met bontevoerde
cape
P
g
van Papa.'
P
Het is meteen duidelijk;
duidelijk' er is s P ra ke van oudeld.
Waarschijnlij
g Waarschijnlijk
om de hoofdpersoon
te
P
ontslaan van andere inkomstenbronnen – van verkoopP van haar
beelden isedurende
dit verhaal,
g
deze zomer, ookeen
De
P
g sprake.
eni e transactie
is
de
aankoop
P
van ander materiaal dan marmer,
wanneer haar steenhouwer dit
deze zomer niet kan leveren.

Julia's isolement wordt doorbroken door de – aanvankelijk
1
onaangenaam
gevoelde
– komst
g
g
van Marius Kruger.
Hij is een
g Hij
gesjeesde leraar, vastbesloten
gl
Oude Stein op
P te knappen
Pp enPermanent voor de ondergang
g g te
behoeden. Dat hij1 een dubbele
bedoelingg heeft – samen met zijn
zij
PBeekman Oude Stein
opP den duur inrichten als regiog
naal informatiecentrum – weet de
lezer wel, maar helaas de wat
naieve Julia niet. Zij
Zi reageert
in
g
het begin
terughoudend
op
zijn
g
g
P1
steeds teru gkerende komst. Aanvankeli'k
I komt hij niet verder dan
de tuin, dan de keuken en hij zal
– ook dat verrast de lezer niet –
in Julia's bed belanden.
Een braaf en voorsPelbaar boek,
vrees ik, maar wel interessant om
met-5 of 6-vwo eens parallellen
P
te leggen
gg met de naturalistische
romans van Couperus
en tijd
e
P
lggenoten. Deersona
es
P
g van Julia
en Marius vragen
g erom. Of, wie
zich daaraan waag^t een extra
opdracht
richtingg D.H. Lawrence's LadyY Chatterley's
Y Lover, waar
Joep
oe eens aan refereert als het
om Marius'edra
gaat.
g
gg
AMR
De droogte

Prometheus, 2003
ISBN go 44 6 0303 5
€ i8,Van Simon Vestdijk werd gezegd
g g
schrijven dan
dat hij
hij sneller kon schrijven

God kon lezen, en inderdaad•J
zijn
bibliografie
beslaat bijna
bijn evenveel
g
pagina's
als het complete werk
P gP
van Nescio. Het lijkt
lijkt er echter oop
dat Herman Brusselmans Vestdi'kslaats
1 P in het Guiness Book
gaat overnemen:
de Vlaming
g
jaar een roman:
Ppubliceert elk jaa
zijn debuut in 1982
9 geeft
g hij
er al twintig
op zijn naam staan
gPl
P lus nogg wat ander werk. Hij
beschrijft
J zichzelf als een 'profesP
sioneel uitdrager
g van een negatieg
ve levenshouding'. Dieg
instelling
hij echter met veel melivertolkt hij
g e humor. De droogte gg aat over
Fabio, net gescheiden uit huis
g ezet ontsla gen en verslaafd aan
drank. HijJ besluit bij
bi zijn moeder
wonen,
die
daar niet echt
g
blij mee is. Fabio grijpt
g IP alles aan
omeld te verdienen,
^maar ergg
succesvol wil hij
hij alsmaar niet worden.

Een dialoogg als de volgende
is
g
t erend voor Brusselmans:
typeren
ik bij
s bij dokter Robins
I PY
chiater, D g
ben geweest,"
zei hij,
1,
"ben ik helemaal... hoe heet dat
als Jje niet meer abnormaal bent?"
"Normaal," zei ik. "Ben ik helemaal normaal," zei hij.) "Waar
had jij last van?" vroegg ik. "Van
die ziekte, ik ben de naam vergeten dat je altijd
altij met z'n tweeën
"Schizofrenie," zei ik. la,
daar had ik last van, maar nu ben
ik het kwijt
hij "Niet waar!"
1^ " zei hij.
Phijhijmet een heel andere
stem. "Helemaal kwijt
kwijt ben je
1 het
geloof g
ik toch nog niet, Vincent,","
zei ik. "Ik wel," zei hij1 ^ "maar
mijn andere persoonlijkheid
heeft
P
1
er nogg wat last van."`
e humor weet te waarWie dit type
deren zalenieten
van De droogg
g
te!
1D
Louis Ferron
Werken aan

barmhartigheid
g

De Bezige
200
Bij, 2003
gBij,
ISBN02
116
9 34 3 3
€ 18^90
Al dertigg Jjaar schrijft
schrijf Louis Ferron
Gekkenschemer uit 974
was zijn
) debuut. Werken van
zij
barmhartig
zijn
g
g m oet ongeveer
vijfentwintigste
prozaboek
zijn,
1 ^
g P
naast vieroëziebundels
en
P
zeven toneelstukken, libretto's.
Meer dan een boekj
er jaar dus.
P
Een hardwerkende schrijver
1 die
ook in dit boek kiest voor zijn
1
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i
)

i
)

)

woonplaats Haarlem als decor,^
net als eerder in De walsenkoning
en Viva suburbia. Er zijn
1 twee
hoofdpersonen:
Otto Wandelaar,
P
die van beginnend
dichter verviel
g
tot verslaggever
van het suffertje
gg,
1
de Kennemer Bode, en Bernhard
Oolsdorp,
ook verviel,, maar
p^
nu van 'rechtskundeg adviseur'
tot bannelingg in Twente en die
een afkeer van alles heeft.

V

)

)

J

/

moord. Wandelaar is mislukt als
zijn vrouwging
poëet,
p
^zijn
g g er vandoor
met een Haarlemse kakker en hij1
wordtaandewe
gdoor Oolsdorpp
verdacht van verkeerdep rakti'1
ken; hij zou de zaak vernachelen,
bespioneren.
H ierrnee bereikt het
P
boek, dat van meetaf aan al in
een werkelijk
pg taal is
l prachtige
geschreven,
zijn
g
^J absolute hoogteg
punt.
Lachsalvo's zijn
p
1 niet van de
lucht.
Of Ferron nogg vijfentwintig
g van
l
deze fantastische romans zal
schrijven is de vraag,
g^maarr er is
zoveel waardevols in te halen
die verder wil kijken
voor degene
1
g
eikte
boeken die toch al
dan dej
g
Een
alle media-aandacht krijgen.
lg
aanrader voor iedereen die binnen en buiten Haarlemsrenzen
g
woont.

AMR
Tonnus Oosterhoff

Dans zonder vloer
De Bezige
200
g Bij,I 2003
ISBN02
1160 9
9 234
€17^50

P

Wandelaar zoekt Oolsdorppoop
om de waarheid te achterhalen
rond Teuntje
J (eigenlijk
I Antoinetg
te Schrader wier
Marokkaanse
^
o twaalfzoontje
995
p
1a
J Idriss in 1995
ri e leeftijd
leeftijd verdronk. OolsdorpP
had het toen voor Teuntje
1 o Pge hij haar als rechtsnomen toen hi
kundeg adviseur opp televisie had
gezien.
ZijJ was door dePpers tot
g
`item' werdemaakt
en na te
g
veel druk en een overdosis aan
mystiek
zichzelfpleegde
Y
p g ze zelf

40
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Voelzaken 1991 en Kan niet
Na Vogelzaken
vernietigd
99 6 is Dans
g worden 1
zonder vloer de derde verhalenbundel van Tonnus Oosterhoff,
ook dichter, romancier en
In vier verhalen staan
essayist.
Y
kwetsbare mensen centraal. Maar
daarmee is hetgeen
tragisch
g
g
boek, integendeel.
Door de
g
droogkomische
stijl,1^ de soms
g
hilarische dialogen
g en gesprekg P re
ken en beschrijvingen van

)

i

sensibele situaties, blijft
1 er na
lezingg eerder een vrolijk
1 en verwarrendevoel
achter.
g
In het eerste verhaal `Drie maal
dezelfde, driemaal een ander'
neemt Oosterhoff deedaante
g
aan van een auteur van Mijn
J
Geheim, zo blijkt teen
g het einde
van het verhaal als het slot over
moet van de redactrice. Driemaal
keert de liefde tussen tweeersop
nen terug,
g n drie totaal verschilen tijden.
lende omstandigheden
1
g
De hoofdpersoon
in `Lucht in
p
is in de weer met
water oplossen'
P
mummies die hij1 in water weekt
en die op
p hun beurt als gezel-lschapvoor zijn
J demente moeder
kunnen dienen. Hoewel horrorachtig.leest het als een verhaal
bomvolene
En daarin
g
g enheid.
zit 'm de crux: alle verhalenaan
g
niet zozeer over de I iefde zelf,
maar om andererote
zaken –
g
Zo
leven, dood, vergankelijkheid.
1
g
ook het derde verhaal over de
schaakmafkees, die waarschijnlijk
J 1
niet alleen van schakenek
g werd,
maar ook van de door hemzelf
eervergeten moord die hij jaren
a
der pleegde in Ierland en zijn
J
idiotie om fouten in De donkere
kamer van Damokles op
P oP te s
ren. Het vierde verhaal laat ik u
graag
g
g zelf lezen;^ de roerdompp
alleen al wordt een nooit te vergeten monument.

AMR

Arthura pin

Een schitterendebrek
g
Arbeiderspers,
2003
p ^ 200
ISBNo2
z 5
9 95 34
€117,95

Arthur a P in boort een interessante
ggeschiedenis aan,^ namelijk
J die van
Giovanni Cassanova en zijn
1 eerste
liefde Lucia. Lucia, die als vijftienja1
1
rige verliefd wordt opp de twee 1jaar
oudere Giovanni, heeft nooit de
kanseze
aa liefde te bg ekre g en haar
gelen. Na de
eerste ontmoeting
g
slaat het noodlot toe: ze krijgt
1 de
ppokken, overleeft weliswaar,, maar
volledig verminkt.
haargezicht
g
terugkeert, durft
Als haargeliefde
g
ze hem niet onderoen
g te komen.
trekken beiden hun
Teleurgesteld
g
eigen
gaat zijn leven langg
g pplan. Hijlg
opp zoek naar de maagd
1
g uit zijn
Nederland,
vertrekt
naar
jeugd.
Zij
1 g
waar ze uiteindelijk
I in Amsterdam
alsesluierde
hoer
weet te overleg
ven. Als opp een dagg de twee elkaar
ontmoeten, houdt zij haar sluier
opp en maakt ze zich niet bekend.
Wel maakt ze de droom uit haar
jeugd
g d alsnogg af, en maakt hem
verduidelijk
destijdsgeen
duidelijk dat hetdestijds
g
raad was, maar een daad van lief
de. Zeeeft
g haar lichaam aan hem,
maar niet haar ziel.
apins invalshoek is verrassend en
werpt nieuw licht opp een mogelijke
gl
realiteit^ maar toch ontbeert de
de overrompelenroman opnieuw
P n
p
de kracht van zijn debuut De zwarte met het witte hart. Er zijn
1 te veel
passages die nodeloos ophouden;
p
de zoektocht van de twee ex-g elief
denrijt
grijpt je onvoldoende naar de

i

)

)

)

strot.a in
p heeft in deze roman
niet alleen een onderwerpp uit de
achttiende eeuw onder de loep
genomen, maar hanteert eveneens
een stijl
stijl dieppast bij
bij de bePoederde
pruiken.
Zijn taal heeft dikwijls
dikwijl iets
Zijn
P
s wat soms intrigeert,
g^
g
P
maar vaak ook onnodigg veel
afstand creëert.
Deze roman is meer een liefdesroman dan een historisch verhaal. In
de roman wordt de kracht van lief
de afg ezetteen
g de waarde van
kennis,g
eigenwaarde en tolerantie.
Liefde, zo betuigt
pin,
g Ja p
, is de
ggrootste kracht die de mens bezit
en het zoeken naar een evenwicht
tussen hart en verstand, evenals
tussen liefdeeven
én nemen,
g
zijn
moet onsrootste
streven zijn.
g
dat niet, dan rest slechts onts Porin g. Het historische decor
biedt mogelijkheden
tot besPg
ie eg l
en
lingen over het Verlichtingsdeng
ken de sociale klassen, de
omgangsvormen en de hypocriete
YP
seksuele moraal, met hier en daar
verwizin
j gen naar het heden, maar
slaat 1je niet vast in historische
ketenen.

HL
Paul Claes

Lily

De Bezige Bij, 2003
ISBN 90 234 1162 5
€í8,5o
Met Lil
Y, de nieuwe roman van
Paul Claes, is iets vreemds aan
de hand,, want niet eerder publiceerde deze auteur een boek dat

)

)

opP het eerstegezicht
zo toe g an g
keli'k
is;
maar
vooral:
waar op het
^
1
eerste, tweede en derdeezicht
g
ook weinig
g meer aan te beleven is
dan het al te simpele
verhaaltje.
verhaaltje
P
tekst van de achterflapan
P
zijn
1 nieuwste roman doet al iets
vermoeden, maar als lezer denk
je
I dan nog
g dat het tongue
g in cheek
is: 'LilY zoekt zich een weg
g in het
leven en de liefde. Ze loot
P in het
van haar vriendin Alice, die
spoor
P
alles heeft wat zij
zij ontbeert: charme durf en verstand. Tijdens
een
1
vakantie in een bergdorp
g p voelen
ze zich allebei aangetrokken
door
g
Gaandede aantrekkelijke
aantrekkelijkegids.
g
wegkrijgt
) g LilYmeer zelfvertrouwen. Maar dan neemt haar leven
een onverwachte wending.'
Je moet naar durven, om je lezers
met zo'n aansporing
P g tot lezen
aan te zetten! In de roman zelf
wordt deze toon doodleuk voortgezet:
'De zusjes
zusjes zagen
g ggroen
g
van nijd. Lil Ywas de vijfde
vijfd van
Tiny,Y. ru
klaseworden
en
g
tale TinY,had een vakantietaak.
Elke dag
g moest ze een uur studeren. TonyY bleef bi'1 haar. Als
troost. Alice was met haar neef
je aan zee. De eerste schooldagg
zou zeronken
met haar bruine
P
benen. Waarom mocht LilY niet?
Pappa
PP verdiende nietggenoeg,
g.
mamma.'
Tuttiger,
g . duffer en braver kan bi-1
na niet. En hetlot
P is ook van
dien aard. Het lijkt
lijkt opp een doorsnee kasteelroman. Maar een
roman van Paul Claes, die kan
Of Claes heeft
toch niet zo zijn?!
1
wijze
de lezer opP grootse
wijz voor de
g

)

i

ehouden door hem een vergehouden
gek
dat
haaltje
P
g te splitsen
1 in de maag
met
veel
de schrijver ongetwijfeld
g
1
maar
plezier
heeftgeschreven,
g
P
dat het niveau van een b-roman
nergens
ontstijgt,
Jg of ik zie een
g
leeswijze
1 over het hoofd die deze
roman veel meer doeteli'ken
oop
gl
zijn
eerdere
romans.
Wie
het
1
weet mag
g het zeggen.
gg

Geerten Meijsing
g
Malocchio

Arbeiderspers,
200
2003
P
295
0
87
ISBN0
9 95 3 9
€i17,95

Een
1'esceanse
jeugd

Sinds voor veel Nederlanders de
Hemel definitief achter de horizon is verdwenen, neemt het
'huisje
J in Toscane' de rol over
van Aards Paradijs.
1 Van allerlei

kanten is de lof bezongen
g van dit
mooist denkbare bezit ,y
; lyrische
beschrijvin
beschrijvingen
en van het landklimaat,,
de mensen,
schap,
kortom van Het Leven In Toscane
wekken de indruk dat alleen wie
niet weet watoed
voor hem is,
g
en neemt met Terschelgenoegen
lingof de Ardennen.
j gheeft een
Geerten Meisin
belangrijk
zij leven
g l deel van zijn
in een huisje
huisj in
doorgebracht
g
en in Malocchio
hij zij
zijn haat liefde voor
beschrijft hij
van
streek,, nuanceert de lyriek
y
deloss
bladen
en
maakt
duideY
g
lijk dat leven in Toscane één
lij
belangrijk minpunt heeft, namelijk
altijd buitenlander
1 datjje er altij
en blijft.
blijft. Een belangrijk
gJ deel
van het verhaal betreft de strijd
1
die de hoofd Persoon moet voeren met zijn huisbaas die hem oop
allerlei manieren dwarszit. Daarnaast, en dat is de hoofdlijn van
het verhaal, vertelt Meijsing
1 g over
de opvoeding
P
g die de hoofdPersoon aan zijn
zijn dochtertje
dochtertjeggeeft, als
zijn
J vriendin hen in de steekgelaten heeft. In het drieluik VeranAltij
derliJjk en wisselvallig
g 9 87 Altijd
vrouw (1991)en Een meis'esleJ
Meijsingg
ven (1981) beschreef
1
beeldend hoe de relatie met de
'vriendin van zijn leven' begon,
g
zich ontwikkelde en uiteindelijk
1
mislukte. In Malocchio letterlijk:
1
'het boze oog';
1 g s dochg , Meijsings
tert'e
g
1 beschikt daarover volgens
de huisbaas) wordt het drieluik
van
gecompleteerd met de jaren
1
de o voeding. De beschrijving
1 g
van de opvoedingsperikelen
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/
wordt fraaiecombineerd
met de
g
andere twee verhaallijnen:
het
1
leven in Toscane en de machtsstrijd
1 met de huisbaas. Een aantrekkeli'k
t verhaal, al is enige kennis van het Italiaans wel bijna
1
necessario.

1D
Bart Moeyaert
Y
Verzamel de liefde

Querido, 2003
ISBNo
451 0046 0
9 45
€

11,95

Bart Moeyaert
Y

De schepping

Querido, 2003
ISBN go 451 0079 7
€ 13,95
Kort na elkaar verschenen
onlangs
P
g twee nieuwe publicaties
van Bart Moeyaert,
schrijve
Y ^ een schrijver
een veelschrijver
genoemd
g
zou kunnen worden, ware het
niet dat deze benamingg een bi-J
klank heeft van kwalitatief minder
hoogstaand.
Dat is opP hem in het
p
pgeheel niet van toepassing. Het
zijn
om te
rva
J twee boeken geworden
p
koesteren.
Met Verzamel de liefde debuteert
MoeYaert als dichter, na eerder
romans, verhalenbundels en een
toneelstuk te hebbenP
g e ubliceerd. De bundel bestaat uit1
3
niet al te lanpg
e gedichten. Het
openingsgedicht is – bijna
bijn zou ik
en:
'zoals
het
hoort'
– pro-pp
grammatisch,
een
gedicht
over
p
^
g
het niet kunnen dichten. Vervol-
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g ens voornamelijk liefdesgedichten enkele – impliciet
– religieuP
zeedichten
en
een
klein
aantal
g
gedichten
over
het
maken
van
g
edichten.
Een
zeer
volwassen
g
bundel.
Moeyaert
schreef De Schepping,
Y
pp g,
een nieuwe versie van het schepP
van het
pingsverhaal in opdracht
p
Nederlands Blazers Ensemble.
0 Pde live-cd bij de
edi1 speciale
P
tie van de boekuitgave
van
de
g
tekst van Moeyaert
speelt
Y
P het
NBE het oratorium Die Schópung
van Franz Josef Haydn
Y in de
bewerkingg voor blazers van zijn
tijdgenoot
Josef Triebensee afgeJ ge
g
wisseld door het verhaal van
Moeyaert,
Y ^ door hemzelf voor gedragen.
formaat boek
g Het groot
g
met Moeyaerts
versie
van het
Y
openingsverhaal uit Genesis
wordt vergezeld
door prachtige
g
P
g
tekeningen
g van Wolf Erlburch.
Het is een zeer heldere, geestige,
g
g,
poëtische
en ook filosofische
P
tekstm
zijn
a
p eworden. In
1 zijbitieuzeoP inp een
nieuwe
versie
te
p
schrijven van het sche PP in p sver haal is Moeyaert
met glans
Y
p
p eslaa p d .
1g
Charlotte Glaser Munch
Voor Kaya
Y

Lemniscaat, 2003
ISBNo
5637 514 8
9 53754

€ 12 X95

Niet alleen verscheen bij
bi Lemniscaat de nieuwe, zeer fraaie roman
van Per Nilsson, 17, ook Voor

Voor Kaya
g^evoe
Y is een prachtig,
g
P
ligboek. Kaya
P
Y is een echte puber:
g evoeligen onzeker. Munch heeft
haar opPPpapier
P heel levend en
herkenbaaremaakt:
Kaya
Y kan
g
iedere willekeurige
puber
zijn.
zijn
P
g
boek, dat er uitziet zoals
KaY a's dagboek
er uit moet zien,
g
spiegelt het leven niet mooier
voor, de wereld wordt beschreven
zoals die is: moeilijk
1^ zwaar en
rauw, maar ook vrolijk
vrolijk en zonnig.
g
r
Eenrachti
P
gboek voor g evordede lezers aan het eind van klas
twee en in klas drie.

de debuutroman van de
Noorse Charlotte Glaser Munch,
kwam in het Nederlands uit. Het
boekaat
g over de zestienjarige
1g
Kaya,
Y. die een jaar
ggeleden haar
moeder verloor. Zij1
nu
alleen met haar vader en voelt
zich eenzaam en onbegrepen
met haar verdriet. OpP zolder
vindt ze een schrift dat haar moeder voor haar heeft achterpelaten.
Haar moeder hield altijd een
dag-p
boek bij,1, omdat ze het belangrijk
pJ
vond jezelf oPP
papier
P neer te zetten. Om een kijkje
kijkje te nemen in jeI
eigen
ove
g hoofd,^e
1je ervan teovertuig en dat je wel degene
g bent die jje
1
wilt zijn.' Kaya
schrijft in het blau
Y schrijf
schrift over zichzelf, haar
vriendinnen, haar vader en haar
Pproblemen. Eigenlijk
g 1 is het een
lange
g brief aan haar moeder van
wie ze nog
p niet heeftpeacce P teerd dat ze er echt niet meer is.
Kaya
Y moet door een diepP dal,
maar mede dankzijJ haar dagboek
ze het.
KaY.
a

MO
Joost HeYink

Het web

Van Holkema en
Warendorf, 2003
ISBN go 269 9747 7
€ 11,99
Hieke van der Werff

www. helloprne. nl

De Vier Windstreken,
2003
ISBNo
9785
9 5579 97
€ 12,5o
^5

Het internet is niet meer wegp te
denken uit onze samenleving,p^
zeker niet uit de wereld van
pubers. Datd
internetten niet altijd
J
zonderevaar is, laat
oost HeyY
ink zien in zijn
1 roman Het web.
Mephoudt van chatten, omdat
het zo lekker s Pannend en anoniem is. Ze heeft drie alter ego's
p
waarmee ze inlopt in de chatboxen. Ze ontmoet er BeauX, een

)

)

) ,

jongen
1 g opP wie ze verliefd wordt.
Hoewel ze zelf heelgoed weet
wat deevaren
zijn1 van het
g
afspreken
met chatvrienden,
P
spreekt
ze toch met hem af. Dat
P
waar ze heimelijk
J bangg voor is,
gebeurt:
ebeurt: BeauX is geen
g leuke zesj ge, maar een oude viezerik
tienari
en ternauwernood ontkomt Meg
aan een verkrachting.
P
g De politie
kan met haaraangifte
g niet zo
veel, omdat de identiteit van de
man niet bekend is. Meg besluit
zelf dan maar opP onderzoek uit te
gaan.
De lezer beleeft alles heel direct
met mee,^ ook haar chatg
es P re kken zijn
zijn door Heyink
uit
re
Y
g eschven. Voor ons volwassenen is dit
lastigg te volgen, want die chattaal
is best ingewikkeld. Onze leerlinen zullen hetgeweldigvinden
g
dat `hun' taal zoebruikt
wordt.
g
In Het web vinden de leerlingen
g
van nu dus eigenlijk
g 1 dat wat hen
bezighoudt: internet en verliefdheid. Het boek zitgoed in elkaar
en leerlingen
g uit de tweede en
derde klas zullen ervan smullen –
en hopelijk ook P
de boodschap
meekrijgen
Jg dat ze uit moeten
kijken
met het internet.
J
Hieke van der Werff heeft eveneens het internet als onderwerp
genomen
in www.hellupme.nl.
p Zij
g
ziet echter alleen de voordelen
ervan: Niels heeft een vader die
ergziek is en hij
hij weet niet goed
g
hoe hij hiermee moet omgaan.
g
Niels heeft de site www.helluPme.nl ontdekt, waar hij onder de
valse naam Kim om hulpP vraagt
g
bij zijn
zij probleem. Zijn
Zij1 vriendinbij

)

)

netje Lisa en hun vriendje
1 Dennis allen achtsteg roepers , lezen
de oproep
P P en besluiten Kim te
helen.
P Dankzij1 het internet
komen ze steeds dichter bi'
bij het
antwoord opp de vraagg `Is er leven
na de dood?' Van der Werff
schrijft
1 wat naief: in haar verhaal
gebeuren
dingen
g
g die niet logisch
g
zijn.
Zo
blijkt
1
1 de moeder van
Niels het brein achter de site te
zijn,
zij niet genoeg
1. maar had zij
g
g aan
haar hoofd met een man die op
sterven lag?
g Dat Niels en Kim een
en dezelfdeersoon
zijn,
P
1 ^ligt
g er
ook aardigg dik bovenop,P^maar
Van der Werff mikt dan ook op
wat jongere
1 g lezers. Wellicht is het
boek voor minder ervaren brugg
klassers een leuk opstapje.
MO
Willem Bek
De schaduw

Prometheus, 2003
ISBNo
6
11 3
9 494
7
€ 12,95

ondertussen veel met haar te
stellen: als echte brugklasser
g
pubert
ze er lustigg op los. De ontP
dekkingvan de geheimzinnige
g
g
huis genote zet het leven van Sanne en haar moeder behoorlijk oop
zijn kop.
P
Sanne is niet alleen opP zoek naar
heteheim
van Bor en orre ze
g
zoekt ook een eigen
g identiteit.
Deze twee speurtochten
lopen
P
P
zullen ook
P rachtiparallelen
gP
veel bru g - en tweedeklassers
se rs aanspreken. Ruzies
thuis over bij-1
voorbeeld het nemen van een
neuspiercing
P
g zullen hun bekend
voorkomen. Tegelijkertijd
J maakt
g 1
Bekebruik
van
zijn
mo
elijkhezijn
g
gl
den als schrijver,
door
een
beetje1
J
magie,
g toe te
g ^ iets toverachtigs
voegen. Hij1 neemt de lezer wel
blijft
serieus: het verhaal
blijftspanPn
nend en aannemelijk.
1 De schaduw
is een herkenbaar boek, dat ook
nogg boeit en gemakkelijk
1 leest –
g
eenprima boek voor de klassen
een en twee.
MO

Down to earth en een beetje
1
magie, dat is De schaduw van Wil-

lem Bek. Het boek vertelt het verhaal van Sanne. In Sannes dorp
wonen twee zonderlinge tweeli p gbroers Bor en Jorre. Van hen
wordteze
g dg dat ze moordenaars zijn
1 maar beter
l^ en dat 'e
uit hun buurt kunt blijven.
Sanne
1
is echter veel te nieuwsgierig
g g en
opP een middagg fietst ze naar hun
huis. Daar ontdekt ze dat de
broers nogg een huisgenote
hebg
ben. Sannes ouders hebben

Jesse Goossens
Dit is theater
Lemniscaat, 2003

ISBN 9 0 563 75 65 2 /
90 563 75 66 0
€ 2 4,95 / € 29,95
Voor uitgeverij
g
I Lemniscaat is ook
vormgeving
belangrijk:
g
g
gl een boek
moet eengeschenk
zijn.
g
J Dit is
theater, een informatief boek over
podiumkunsten, is zo'n boek dat
je
J graag
g g cadeau krijgt
Jg of geeft.
g

Het ziet errachti
P
guit: mooie,
wa
stevige
vorm,
goede
g
,
p Pa ierklig
teit talrijke kleurige illustraties,
kleurgebruik en een aansubtiel
g ename bladverdeling. Door de
heldere toonzetting
g van esse
Goossens en door de uiteenzettingen
P
1 verhalen
g via persoonlijke
van artiesten is het boek toe ankelijk
Het uitgg
1 voor1 jongeren.
an
gs
punt
bij
alle
hoofdstukken
1
gg P
is de magie
g van het theater en de
bevlogenheid
van de kunstenaar.
g
Theater wordt als een avontuur
gezien, het boek wordt als ontdekkingsreis
gepresenteerd, een
g
gP
eigentijds
cliché,
maar het werkt
g J
vermoedelijk
wel.
Het belerende
1
vingertje
ontbreekt,
1
g
^Jjongeren
g
worden uitgenodigd rond te kij1 ken in de wereld die theater heet.
Uitgever Boele van Hensbroek is
zich bewusteweest
van de
g
onmogelijke
opgave
om een
pg
g 1
alomvattend theaterboek te
maken, zo schrijft hij zelf in het
slotwoord. Daarin is hij1 ook niet
Tal van spraakmakende
geslaagd.p
theaterstukken, met name ook
jongerentheatervoorstellingen
1
Vlaamse productiesen
streetP
dance Producties blijven
1 onvereheel
blijft
dmeld en
hetnoo
g
1
gedwongenPP
.
o ppervlakkig.
g
Ondanks het brede spectrum
lijkt
P
1
vooral de invalshoek van de
gevestigde orde en dus de tradigg
tionele disciplineverdeling
g aan de
P
basis te liggen.
Op
geen
enkele
Pg
gg
wijze
1 blijktuit Dit is theater dat de
maatschappij
Ppl verandert. Dat
neemt niet wegg dat Dit is theater
een aangenaam
en interessant
g
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boek is, dat p school in iedere
mediatheek of CKV-boekenkast
eenplaats verdient.

en combineert taal en bewegin g

opp een bijzonder
bijzondere manier. Via

HL
Els van Steenber• he red.
Groot toneel

Bebuquin, 2003
ISBN go 751 75 26 4
Kunsteducatie staat in Nederland

ergg in de belangstelling. In Bel
Belgiië
die belangstelling
er
ook
wel,
g
g
maar door de afwezigheid
van
g
bijvoorbeeld
CKV als onderdeel
1
van het leerPlan , zijn
J het vooral
de theatermakers die zich daarmee bezig
g houden. In Groot
toneel zij
zijn een aantal beschou
en
over
het
Vlaamse
jeugd1g
g
theaterlandschapbijeengebracht.
P1
g
De verscheidenheid van bijdra1
en isggeordend
rond de begripri
gP
P en 'grens','jeu
J gdtheater' en
`kindbeeld' . Het is een bont
Y van mensen
ggeheel met essays
als Willem Elias, Kathleen van
Langendonck,
Gerhard Verfaillie
g
en Stefaan Vandelacluze. Het zijn
J
namen die doorgaans weinigg
associatie oproepen en nog
no eens
bevestigen
g dat Vlaanderen soms
erg
er ver weg
zij
g is. De bijdragen
l
g zijn
op
Vlaamse
theaterg
P
makers want de auteursaan
g
ervan uit dat de lezer vertrouwd
is met het Vlaamse jeugdtheater1g
landschap,
stellen toch vrij
P^
algemene
vragen
g
g aan de orde.
Het Vlaamse jeugd1 g en jongerenJ g re n
theater heeft vaak een hoog

44

niveau. Het is artistiekedurfd
g
.
spreekt sterk tot de verbeeldingg
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bundel ontmoeten direct
betrokkenen elkaar, wisselen ze
vanedachten
enPproberen ze
g
luiken open
P teggooien, in de
wetenschaPdat de vloer niet de
enige
g ontmoetingsplek is. In die
zin is het eenrikkelende
verzaP
meling teksten, maar wel vooral
de moeite waard voor theatermakers.

HL
Boekman 57

Vijftiende
aar g g,
1jaargang,
herfst 2003
€
12^

Het 'tijdschrift
j
voor kunst cultuur en beleid' van de Boekmanstichtingww.boekman.nl
g

heeft eerder dit jaar een ware
Vaak
metamorfose doorgemaakt.
g
is dat louter visueel, deze redactie is er echter in g eslaagd ook
inhoudelijk een fikse
verbeterslag
g
te maken. Nummerverscheen
57
in de herfst van 200
3 en isgewijd
g 1
aan de kunstkritiek. Niet alleen
de kunst zelf wordt tegenwoordig
g
g
in een crisis verklaard, ook de
kunstkritiek is dat, menen sommigen. Vragen
g worden o Pgewor en `
als 'Hebben kunstcritici nogg
een visie of zijn
1 ze op
P aarde om
hetubliek
"zo
betrouwbaar
P
mogelik"
j te informeren?' en
Waarom is de ruimte voor kunstkritiek in dag- en weekbladen met
3 o% gedaald?'
zij artikelen over
Opgenomen
zijn
Pg
beeldende kunst
kritiek, het ontbreken van modekritiek en de 'P sYchotoxische' uitwerkingan
g wrede kritiek. I nteressant is de bijdrage
g van
J
Susanne Janssen over de beroeP sZij
Ppraktijk
1 van kunstcritici. Zij
ondervraagde
groep
g eeng
P van
achthonderd critici. Opmerkelijk
J
p
is dat eenroot
deel van de
g
respondenten
meent dat de
P
Nederlandse dagg en weekbladen
nauwelijks oogg hebben voor nietg evestigde vormen van kunst
waaronder architectuur, design
g
en 1
jeugdliteratuur.
Opmerkelijk
g
P
J is
ook dat hetrofiel
van
het
mediP
um, de concurrentiepositie ten
opzichte
van andere bladen en de
P
status van de maker van essentieel belang
g wordenggeacht;, van daar dat een slecht boek van
Mulisch eerder zal worden

besproken
boek
dan eengoed
P
g
van een onbekende debutant.
Lezenswaardigg is de column van
Margot Dijkgraaf over de lauwheid van de literaire kritiek in de
Franse media en de rol van de
'Parijse kluwen';
kluwen'; en depittiger
'Parijse
P g
Dij over
bijdragen
1
g van Nel van Dijk
g g van de criticus en
Hugoo Verdaasdonk over de willekeur van de recensent.
AMR

'Informatie zoeken op
P internet is
met hooivorken harken naar een
in een hooiberg,'
speld
P
g^ beweerde
de Volkskrant enige
g tijd
tijdggeleden.
Deg
g i antische hoeveelheid documenten en afbeeldingen
g opP internet vormt een ongekende bibliotheek. Hetevaar
dat Jje door de
g
bomen het bos niet meer ziet en
daardoor wordt ontmoedigd of
overvoerd, is niet ondenkbaar.
Velen zullen zich inmiddels de
beperking
P
g van slechts een handvol toegangspoorten opgelegd
hebben. Wie– net als ik – ooit is
begonnen
met een 'handige'
lijs
g
g lijst
, moet nu constateren
dat de lijst
) te lang
g is en nauweli'ks
1 nog
g functioneert. Een oorzaak ligt
bij de fantastische
g ook bij
zoekmachine Google,
g
g ^ die volgens
resultaten geeft,
kenners magere
g
g
maar die het o pslaan van favoriebijna overbodigg maakt.
ten toch bijna
Een beetje
beetje artiest, theatergroep
p
g
of kunstenaar heeft tegenwoordig
g
g
bij Google
een eigen
g
g website. Wie bij

i
)

)
I

) ,_

deezochte
naam intikt, komt
g
vrijwel
onmiddellijk bij1 de juiste
J
I
homepage uit, en anders zijn er
altijd
1 wel bruikbare links. Dat
geldt eveneens ,
voor scholen,
j
onderwiskunde
ge instanties of
culturele instellingen.
g
g Overigens
hebben de meeste ondertussen
voor de hand ligg
ende domeinnamen zodat zelfs Google
g er niet
meer aan teas
p hoeft te komen:
annefrank.nl, hansteeuwen.nl
j ge.nl. Ook de Nederfreekdeon
landse `Startkabel' – een verzamelingvan verwante verwijzingen
1g
– heeft niet stilgezeten en biedt
de mogelijkheid
snelle
n
ve rbindingl
gen
en te leggen.
gg Zo heb je
1 literatuur.pg
a ina.nl^ musical.pg
a ina.nl
cabaret. P a gp
ina.nl en ook taal. paa
g ina.nl.
Voor het onderwijs
f zijn ggrote toean
gs
poorten
als
g gp
www.kennisnet.nl
www.digischool.nl en
www.docentenP lein.nl –

bruikbaar, maar ook veelzijdig
Jg en dus
dikwijls
genoeg.
I niet specifiek
p
g
g
Het cultuurplein
van kennisnet is
p
overigens
g de moeite waard en
biedt zinvolle links, evenals

www.digischool.nl ne communit Y,

met uitstekende links naar sites
van docenten en/of leertingen als
verrijking
) g van de lessen Nederlands. Voor leerlingen
je bi1
g heb je
voorbeeld www.collegenet.nl ook
goed om eens te bezoeken, al
was het maar om te zien welke
uittreksels erop staan. Verwante,
,
interessante sites zijn
J onder
meer www.levendetalen.nl
www.werken i n heto n derswi's.
J nl

)

)

J

/
en www.slo.nI; ook de meeste
methoden hebben sites met extra
hulpp en opdrachten,
P
, zoals
www.taalli'nen.nl
en
1
www.dossierlezen.nl. Ook nietgebruikers kunnen er vaak interessante informatie en/of
opdrachten
vinden. Specifieker
p
p
zijn
bijvoorbeeld
1 1
www.leesdossier.nl
www.oPenboek.nl
www.Poezieclub.nl en
www.Poezie-in-bewegg
in .nl.

Veel vakspecifieke
sites vissen in
P
dezelfde vijver.
Wie
zich heeft
1
voorgenomen
alle
CKV-sites
te
g
leren kennen, maggggerust om
taakuitbreidingg
vragen.
g Ik noem
er eenaar:
www.ckPlus.nl
p
www.cultonline.nl
www.cu ltu u rberei k. n l
www.cu ltuuJ
rwi'zer.nl
www.c'1P.nl ^www.ckvwi'zer.nl
1
www.cultuurnetwerk.nl
www.k c g
roe P.nl kunstvakken
www.Podiumo pschool.nl
www.kunstbende.nl
www.ki'1 ken met'eoren.nl
1
r
www.ikwilerheen.nl.

Natuurlijk 1zijn de makersood-r
gaans
ook graag
g
g g bereid om '1je
ere
geld
nieuwsbrieven
te sturen.
g g
Hetzelfde verhaaleldt
voor
g
theaterliefhebbers. De hoeveelheid uitgidsen
is overstelpend
p en
g
dus ook onoverzichtelijk.
I Niet
alleen zijn er landelijke
1 aanbieders ook iedererovincie
en
p
kennelijk
g
regio
wil
kennelijk
digitaal
aanweg
zigl
zijn. Uiteraard heeft ook ieder
zichzelf respecterend
theater
p
ondertussen een eigen
p
g homepae. Hopelijk komt aan de wildgpj

g roei binnenkort een einde. Ik
noem slechts www.uitgaan.nl
www.amateurtheater.nl
www.theaterland. n I
www.zoveeltheater.nl
www.onstage.nl. Voor cabaretlief

hebbers is er bijvoorbeeld
1

te noemen.
Deze site stimuleert 1'ongeren
educatieve websites te maken.
Het resultaat is vaak zeer bi'zon1
der en dwingt
p af.
g respect

www.thinkquest.nl

HL

www.cabaretweb.ni en
www.zwartekat.nl.

In vol gende nummers van
TsJp
jip /Letteren zal ik telkens enkele
sites onder de loepp nemen. Ik
houd me aanbevolen voor waardevolle tips.
P Als eerste eigen
g titip
kan ik niet nalaten
Nieuwe dienst voor leraren: elektronische
tijdschriftenattendering
1
g onderwijs
1 Nederlands

De Nederlandse Taalunie biedt vanaf september
20033 een elekP
tronische attenderingslijst
g J aan met samenvattingen
g van artikelen
over het onderwijs
onderwijs Nederlands in het basis-, voortgezet secun dair- en volwassenenonderwisj uit Nederlandse en Vlaamse vakbladen.
Met dit initiatief wil de Taalunie leraren en andere betrokkenen
uit het onderwijsproces
prikkelen
om meer te profiteren
van de
IP
p
p
kennis en inzichten die beschreven zijn in de vakbladen. De nieuwe voorzieningg werd opgezet
in samenwerkingg met een groot
Pg
g
aantal onderwijsvakbladen:
Didaktie
School SW Klasse, Lees1
goed, Les, Levende Talen,
g
^ Moer, Nieuwsbrie Taalo pleiders en Be gege
leiders Profiel, Toon, Ts i Letteren Vonk, enzovoorts.

De tijdschriftenattendering
1
g is een onderdeel van het Taalunieversumwww.taalunieversum.org. Op Pdeze site staat onder meer
veel informatie verzameld over het onderwijs1 Nederlands. Leraren en andereeïnteresseerden
kunnen zich gratis
abonneren oop
g
g
deze dienst via www.taalunieversum.org onderwijs1 tijdschriften.
1
De attenderingslijst
g 1 zal elke maand verschijnen,
1 ^ met uitzonderingg
van Jjuli en augustus.
g
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De schatkaarten van Erfgoed
Actueel
Elk van de 4 1.526 vierkante kilometers in Nederland herbergt
g
schatten en verhalen. Dat beseffen ze volop
Actueel.
Pbij
l Erfgoed
g
Dit landelijk
landelijk projectbureau
Pj
voor
cultureel erfgoed
en educatie is
g
de spin
in in het web van instellingen die het historisch besef van
scholieren willen aanwakkeren.
Portret van een organisatie
waar
g
verwonderin
verwondering allerminst eindigt
g
bijl Zaanse molens of Delftsblauwe tegeltjes.
g l
In 1997
riep het
997
P ministerie van
OC&W hetrojectbureau
projectbureau Erf
goed Actueel
in het leven. Oogg
merk: het actieveebruik
van
g
cultureel erf
erfgoe
oe in
dhet
hdonderstimuleren,
opdat
de
belangp
g
stellingan
voor de
g jongeren
sporen
van het verleden groeit.
P
g
Bij
Bi' velen roept
P dat associaties oop
met het bezichtigen van hunebedden of laat-middeleeuwse
geveltjes.
Maar cultureel erfgoed
g
l
g
reikt aanzienlijk
l verder. Het
omvat alle materiële zaken die
mensen zo bijzonder
vinden dat
l
ze ze willen bewaren. Een willekeurige
de Haagse 'fin de
g greep:g
siècle'-interieurs waar Couperus
P
over schreef de biechtstoel te
Maassluis waarin Maarten 't
Hart zijn
P
J zonden overpeinsde;
oude foto's van Oegstgeest die de
terugkeer
naar dit dorpP ver gege
g
makkelijken;
l
^ het Groninger
g
landschaPwaarin Thomas
Rosenboom schepen voorbij
voorbij
zag
g
trekken; de eerstei'
van
P lP
Mulisch of de botjes
1 van de uit-
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gestorven dodo die Biich koesterde. Maar ook straatnaambordjes,
oude tv-programma's, hetda g
boek van Marga
Klompé
of
een
P
g
authentieke huiskamer uit de
ljaren zeventigg — inclusief bruine
corduroy
passe binnen
Y zitkuil —assen
definitie. Een bonte verzamelin g? Ja. Onder cultureel erfgoed
g
vallen dan ook musea, monumenten, archieven, archeologische vondsten, landschappen,
pp , en
verhalen die het verleden schragen.
Schatkamer
Samen met enkeleeestverwang
te instellingen
Actueel
g is Erfgoed
g
gehuisvest
ehuisvest in — noblesse oblie
g
een monumentaaland
aan de
P
Herengracht
in Amsterdam.
g
Vanuit dit zogeheten
Erfgoedg
g oe
huis initieert, ondersteunt en
zij samenwerkin g sver bevordert zij
banden tussen onderwijs
l en culErfgoed
turele instellingen.
g
g oe Actu eel richt haarpijlen
vooral
oop
Pl
intermediaire organisaties
voor
g
cultureel erfgoed
en
onderwijs.
onderwijs
g
kunnenoe
P rovinciale Erfgoedg
huizen en Stichtingen
g voor
Kunstzinni
Kunstzinnige
e Vorminggzijn,
l
maar ook onderwijskoepels, lerarenopleidingen
P
gen of schoolbe geleidin sdiensten. De zeven medewerkers van Erfgoed
Actueel
g
verrichten onderzoek, zetten
netilot
oP^versterken
en
P
Projecten
l
werken en leveren exPertise. Verder biedt Erfgoed
Actueel een
g
schatkamer aan informatie.
Hoge
de websites
gogen
g gooien
g
www.erfgoedactueel.nl en

httP: erf oededucatie.
a ina.nl
Pg
g
en hetratis
kwartaalblad Oud
g
van culNieuws over hetebruik
g
tureel erfgoed
in
het
onderwijs.
onderwijs
g
Gereedschapskist
P
Kan een misverstand ook cultureel erfgoed
zijn
zijn? a soms. Zo
g
Jje in Nederland niet diepP te
graven
om op
g
P de opvatting
P
g te
stuiten dat cultureel erfgoed
het
g
exclusieve domein is van leraren
geschiedenis.
De praktijk
g
P
1 leert
echter dat cultureel erfgoed
ook
g
uitstekend vanas
bij de
P komt bij
vakken Nederlands,, aardriksl
kunde economie, rekenen of
techniek. Talloze lessuggesties
enraktische
opdrachten
staan
P
P
in het docenten- en leerlingenboek De C van CKV, datrimair
p
bestemd is voor vmbo-leerlingen
g
in de bovenbouw, maar na lichte
g ook
oo voor andere
anere
aanpassing
doelp
groepeng
kan worden gebruikt.
Tot slot bewijst cultureel erfgoed
g
bij het verwezenlijken
zijn nut bij
verwezenlijke
vakoverstijgende
vaardi hel gvaardighewaaronder de kunst van het
onderzoeken, analyseren
enPreY
senteren. Kortom: cultureel
erfgoed
is g
geen doel maar een
g
gereeddP raktisch middel; een g
scha Pkkest die zowel opP basisscholen als in het voortgezet
g
onderwijs kan worden gebruikt.
g
Blijft de hamvraag:
Blijft
: hoe con
g hfronteer je
jongeren
met sporen
uit
ll
g
P
het verleden? Een busreis naar
het Rijksmuseum?
Geen kwaad
l
woord erover, maar zo'n tocht
wordt al snel een uitsta PJ
'e. Liever kiest Erfgoed
Actueel
voor
g

eigentijdse
lesmethoden waarin
ei
1
g
de eigen
omgeving
g van deeer
lg
g
blijk
lingcentraal staat. Zo blijkt
schatkaart met
g
honderd maar met tienduizenden rode kruisjes.
Onderzoek in
1
eigen
buurt,^ dorp
P of stad scherpt
P
g
het oog
g voor de Ppublieke ruimte
en de tekens uit het verleden
daarin — vanrafheuvel
of trekg
vaart tot industrieel erfgoed.
g
Bovendien voldoen deze educatieve verkenningen aan
de roep
P
van het onderwijs naar zogege
noemd `authentiek leren'. Het
ministerie van OC&W zorgt
g voor
wind in de rug:
l e toeg in de nabije
komst krijgen
scholen meer vrije
J gvrij
voor onder meer cultuur,
alsevol
kernkg
gvan gewijzigde
g
l g
doelen.
APP
elrode wangen
g
Nederland is ingrijpend veranderd. Dat beseft ook Erfgoed
g
Actueel, dat sterk rekening
houdt met de ontstane culturele
diversiteit. Zo heeft het multiculturele karakter van de samenlevingconsequenties
voor de
cl
omgang
om
P
g g met — en interpretatie
van — het verleden. Een expositie
p
in 2003 over de slavernij
zal bijl
voorbeeld een andere toonzetting
hebben dan in de jaren
vijf
l l
tig.
Toch
hoeft
het
standbeeld
g
van Van Heutsz — deouverneur
g
die huishield in het koloniale
zijn sokkel. En
Atjeh — niet van zij
de boeken van De Kameleon, waarin blonde knapen met
aPp
elrode wangen de dienst uitmaken blijven
blijven onverbrekelijk
l

verbonden met het collectieve
verleden. Wel verPlicht de culturele verscheidenheid om verder
te kijken
kijken dan het legendarische
g
duimPl
'e van Hansje
Hansj Brinker.
Erfgoed is immers niet `nationaal', maar laat zien welke uiteenlopende
culturen hun sporen
p
P
hebben na gelaten. Een struikelblok daarbijJ is dat allochtonen in
Nederland veelal een orale en
geschiedenis
hebesc
geen
materiële g
g
ben. Toch zijn er volgens
Erf
g
g oed Actueel ggenoeg
g kansen om

bij cultureel erfgoed
migranten
bij
g
g
te betrekken. Van de Chinese
wok, Molukse vliegerwedstrijden
l
g
en de Turkse sas tot aan Oosterse hennatatoea ges of het islamitische Suikerfeest; zij bieden
handreikingen
in
g om te spitten
P
het eigen
g verleden en dat van
anderen.
Mouwen opstropen
De aandacht voor cultureel erf
goed
groeit.
Maar het blijftg is g
g
sen wat de oorzaak daarvan is.

Krijgen
mensen onder invloed
lg
vanlobaliserin
g
gmeer ooggvoor
de eigen
vierkante
kilometers
g
waaroPze leven? Levert het uiteenvallen van oude sociale structuren extra aandacht voor het
verleden op
P – met het risico van
terote
romantisering?
g
g Of ontdekt het onderwijs
l dat cultureel
erfgoed
de deur naar vele vak geg
ge
bieden opent?
Feit
is
–
in
alle
P
bescheidenheid – dat Erfgoed
g
Actueel in zes jaar
tijd de belangJ
gstellingoor
cultureel erfgoed
g
g
sterk heeft vergroot.
Ook de
g
komende jaren
kan Erfgoed
l
g
Actueel de mouwen opstropen:
nadrukkelijk onderschrijft
onderschrijf staatsMedy
Y van der Laan in
haar recente Cultuurnota nut en
noodzaak van erfgoededucatie.
g
Mocht over vijftig
l g Jjaar bijJ bestuderingvan de Handelingen
der
g
Tweede Kamer – ook cultureel
erfgoed
g blijken
– blijken dat van der
Laan een vooruitziende blik
heeftehad
dan is dat winst
g
voor heden, verleden en toekomst. En dat telt.
Erfgoed Actueel
Herengracht
474
g
101
7 CA Amsterdam
tel. 020 427
98 8o
4 79
e-mail info erf goedactueel.nl
internet www.erfgoedactueel.nl
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10-20

maart 2004

69e Boekenweek
Tien dagen lang staan boeken rond het thema Frankrijk
centraal. Meer informatie bij uw boekhandel of bibliotheek
of www.cpnb.nl.
maart 2004
Slotdag Inktaap
Eindmanifestatie van het leesproject voor de Tweede Fase
(in Nederland) en de derde graad (in Vlaanderen) in
DeCingel te Antwerpen. Meer informatie:
www.inktaap.com.
12

1 april

2004

De Dag van de Jonge Jury
Feestelijke afsluiting van het project De Jonge Jury 20032004 en tevens start van het nieuwe traject. De Prijs van de
onge Jury wordt weer uitgereikt en de kerntitels voor het
nieuwe leesseizoen. Op dezelfde dag worden er de Gouden
en Zilveren Zoenen uitgereikt. Meer informatie: BulkBoek,
tel. (02o) 627 95 49 of wvvw.jongejury.nl.

17 april 2004

Doe Maar Dicht Maar Festival
Jaarlijkse slotdag van het poëziefestival voor twaalfjaar en
ouder in Groningen. Dit jaar kreeg DMDM ook van het
Comité 4 en 5 mei de opdracht een festival te organiseren
rond herdenkings- en bevrijdingsdag. Meer informatie:
www.doemaardichtmaar.nl.
5-25 mei 2004

De Weken van het Reisboek
Deze weken staat het thema 'reizen' centraal in boekhande's en bibliotheken. Meer informatie: Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB),
tel. (020) 626 49 71, www.cpnb.nl.
mei 2004

VSB Jongeren Poëziedebat
In de Rode Hoed vindt rond de uitreiking van de VSBpoëzieprijs het jaarlijkse poëziedebat voor jongeren plaats.
Meer informatie: www.schoolderpoezie.nl.
20

16 april 2004
Lezen in het vmbo; kansen en mogelijkheden
Herhaling van de studiedag over fictie (en non-fictie)onderwijs in het vmbo, die op 19 februari plaats vond er die snel
erg overtekend was. Aan de orde komen het aanbod van
boeken en andere media, Bazar, toetsing in relatie tot het
fictiedossier, film en theater in relatie tot boeken, alsmede
de bredere problematiek van de taalachterstand. Plaats:
Vredenburg 19, Utrecht. Meer informatie: Stichting Lezen,
tel. (020) 623 05 66 of www.lezen.ni.
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mei 2004

Annie M.G. Schmidt Dag
Op de verjaardag van Annie M.G. Schmidt wordt iedereen
opgeroepen iets (voor) te lezen of te zingen van Annie M.G.
Schmidt. Meer informatie: Samenwerkende Kinderboekwinkels, tel. (020) 622 47 61, www.kinderboekwinkels.nl.
12-17 juni 2004

Poetry International
Jaarlijks poëziefestival in Rotterdam. Meer informatie:
www.poetry.nl.
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K o p i j i n z e n d e n u i t e r l i j k twee m a a n d e n v o o r de
verschijningsmaand.

H i j sprak over Justus v a n Effen.
H i j sprak, e n m e t z i j n hoge, m u z i k a l e , ietwat gemaakte stem, o n d e r s t e u n d
door de sobere g e b a r e n o f een g e b i e d e n d k l o p p e n m e t de v i n g e r t o p ,
ontwierp h i j e e n levensbeeld v a n deze edele e n verlichte figuur, deze
charmante zedenmeester e n m a n v a n de w e r e l d , die m e t z i j n z a k k e n v o l
E n g e l s e T a t l e r s e n S p e c t a t o r s t o c h z o p e r s o o n l i j k w i s t te z i j n , d i e n a t u u r l i j k
H o l l a n d s s c h r e e f i n e e n t i j d v a n stijve e n h o o g d r a v e n d e f r a t s e n , e n w i e n s
" K o b u s e n A g n i e t j e " m i s s c h i e n de eerste N e d e r l a n d s e novelle w a s d i e de
n a a m m e t e n i g r e c h t v e r d i e n d e . (...) Z i j n h o r l o g e , o p de tafel, h i e l d h i j i n h e t
oog; e r m o e s t n o g t i j d o v e r b l i j v e n v o o r h e t o p g e v e n v a n h u i s w e r k .
K e e k h i j n i e t o p z i j n h o r l o g e , d a n b e s t u d e e r d e h i j de k l a s , iets dat h e m w e i n i g
moeite kostte, daar h i j het vertoog over Justus v a n Effen vrijwel w o o r d e l i j k
uit h e t h o o f d h a d geleerd e n z i c h alleen a f w i j k i n g e n v a n dat concept
v e r o o r l o o f d e o m z i c h z e l f te b e w i j z e n d a t h i j d a t o o k k o n . (...) H e t w a s e e n
voortreffelijk b e g i n , dacht h i j o p g e r u i m d ; i n de lagere k l a s s e n z o u h i j
n a t u u r l i j k straffer m o e t e n o p t r e d e n , m a a r h i j w a s e r n u d o o r h e e n , e n , h e t
mooiste, het w a s gegaan precies zoals h i j z i c h dat voorgesteld e n voorgenom e n had. Lesgeven was niet z o moeilijk. H e t was héérlijk jonge m e n s e n z o
te k u n n e n b o e i e n , a l w a s h e t m a a r m e t J u s t u s v a n E f f e n , e e n v e r v e l e n d
s c h r i j v e r u i t e e n h o o g s t v e r v e l e n d e e e u w . (...)
D a a r h i j s t e l s e l m a t i g te w e r k g i n g , v o l g e n s r a y o n s , n i e t n a a r d e o n m i d d e l l i j k e i n d r u k , o n t d e k t e h i j d e j o n g e n z o n d e r t a n d e n v r i j laat. H i j w a s a l m e t
feiten e n titels e n jaartallen b e z i g , klaar o m Justus v a n Effen tot h e t
v o l g e n d j a a r z i j n c o n g é te g e v e n , t o e n d e z e h o o g s t m e r k w a a r d i g e f a c i e ,
d a a r m i d d e n o p d e v i e r d e r i j , h e m v o o r d e v r a a g stelde v a n w e l k e w a a n z i n n i g e v e r w a a r l o z i n g h i j h i e r g e t u i g e w a s . (...)
H i j keek, de j o n g e n keek. H i j sprak, de j o n g e n luisterde, e n het gebit was
er, n o g s t e e d s ; o f h e t g e b i t w a s e r n i e t , z o k o n m e n h e t o o k z e g g e n . E r
waren zwarte s t o m p e n , e n was een naargeestig metalen geglinster; h e t was
o m k i p p e n v e l v a n te k r i j g e n , e n t o c h t r o k h e t a a n , o m d a t h e t b i j d a t g e z i c h t
behoorde, b i j de prachtige bleke h o n e n d e tronie, w a a r i n het fijnste e n
geslepenste n e u s j e ter w e r e l d de spot d r e e f m e t het n o b e l gewelfde
d e n k e r s h o o f d b o v e n z i c h e n h e t g r u w e l i j k v e r v a l b e n e d e n z i c h . (...) M i d d e n
i n een z i n h i e l d h i j op, e n waar h i j o o k aan dacht, het was Goethe niet.
" Z e g h é , h o u je a f g e b r a n d e k e r k h o f ' n b e e t j e v o o r je z e g ! "
A a n z i j n j a n k e n d o v e r s l a a n d e s t e m w a s te m e r k e n h o e n e r v e u s h i j w a s
geworden. O m z i j n m o n d h o e k e n trok e e n machteloos p r u i l e n , als v a n e e n
bedorven k i n d . T o e n w e r d hij vuurrood, e n z a g er alleen n o g maar kwaad
uit, m a n n e l i j k k w a a d , e n h i j b l e e f een beetje d r e i g e n d e n zegevierend z i t t e n
kijken, h a l f verongelijkt e n h a l f tevreden: tevreden m e t het proestende
g e l a c h i n d e k l a s , d a t z i j n u i t v a l h a d b e g r o e t . (...) E r l a g iets b e v r e e m d s e n
hooghartigs o p de lachende gezichten, e n v a n de meisjes h a d m e e r d a n de
helft z i c h niet eens o m g e d r a a i d . H i j m a a k t e z i c h ervan a f door de s c h o u d e r s
o p te h a l e n , e n m e t e e n v e r m o e i d b e r u s t e n d e k l a n k i n z i j n s t e m d e m e d e d e l i n g e n over Justus v a n Effen de b e ë i n d i g e n .
Uit: Simon

Vestdijk,

I v o r e n w a c h t e r s . Amsterdam:

De Bezige Bij, 1985, p.70-
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kennis te maken

In het voorliggende nummer wil de redactie u
informeren, uw kennis actualiseren – of hoe het ook
moge heten – op het gebied van de grensgebieden van
literatuur en de andere, met name de meer
beeldgerichte kunstvakken. Kunst in de klas. En wel met
een grote K, zoals ook de beeldredacteur van dit
nummer, Lisa Brandenburg, het interpretee rt . Omdat u
als literatuurdocent voor Nederlands, Frans, Duits of
Engels, als vakdocent CKV -i dagelijks te maken heeft
met de essentiële linken en raakvlakken met de andere
vakken, meenden wij er goed aan te doen dit nummer
voor een groot deel te wijden aan die kunst in de klas.
Joop Dirksen, redacteur van het eerste uur, opent met
zijn bijdrage over de vraag hoe ontwikkeling van de
emotionele intelligentie van leerlingen te combineren is
met die van hun literaire competentie. Komen IQ en EQ
samen of niet –that's the question!
Hoe zit het nou als van een boek een film gemaakt
wordt? En waarom wordt het ene boek meteen verfilmd
en waarom mijn favoriet niet? Wat is het verschil tussen
lezen en kijken terwijl het verhaal hetzelfde is? Deze en
meer vragen probee rt Frank Blaakmeer te beantwoorden
in zijn bijdrage. Dezelfde Blaakmeer is in gesprek
geweest met Marieke van der Pol, bekend van onder
meer de verfilming van Polleke en de voor een Oscar
genomineerde film De tweeling. Over deze laatste film
Iaat hij Van der Pol uitgebreid aan het woord.
Op de vraag naar welke rol het omslag speelt in de
keuze van een boek promoveerde Ronald Piters enige
tijd geleden. Keer op keer zwoegen vormgevers op een
nog interessanter omslag. Maar wat doet het met de
lezer? En wat zegt het over de genre- indeling?
Op het Dr.-Knippenberg College in Helmond wordt
binnen CKV -i al enige tijd met strips gewerkt. Ine Pels,
een van de initiatiefnemers beschrijft de situatie; eerst
rond de Farao's, later rond Hair.
Hoe zit het met vmbo- leerlingen die kunstzinnige
aspiraties hebben? Cor Geljon dook in de wereld die een
stuk moeilijker ligt dan havo en vwo en had een gesprek
op een van de scholen met een voortrekkersrol, de
Open Scholengemeenschap Bijlmer in Amsterdam
Zuid-Oost.
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Komt het huwelijk tussen het oude aanschouwelijk
onderwijs en het veel jongere interactief onderwijs echt
tot stand? Lidveine Janssens van de Noord Nederlandse
interfaculteit der Kunsten reagee rt en geeft handreikingen.
Met een paar enthousiaste collega's richtte Margreet
Feenstra van de Amsterdamse Cheider Scholengemeenschap vorig jaar een site in waar leerlingen niet alleen
kennis konden maken, maar ook konden werken met
gedichten in en uit het Nederlands, Frans, Duits en
Engels. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de
docenten een eye opener.
Uit Appingedam een bijdrage van Ton Mulder, een
docent die ervaring opdeed met de ICT-Kunst- &
Cultuurkoffer.
Harry Baggen, onder andere docent en kunstcoördinator en community manager CKV -i en -2 van Kennisnet,
gaat in op de vraag hoe de nieuwe media kunnen helpen
bij de dossiervorming van leerlingen.
Frans Bauer lijkt Jacques de Vroomen, de vaste
columnist, te hebben geïnspireerd. Of hebben we het bij
het verkeerde eind?
Guido Robbens ten slotte gaat in op hoe enkele werken
van Duitse auteurs van de eerste helft van de vorige
eeuw kunnen worden ingezet in de literatuurlessen
anno 2004.
Ten slotte wat inmiddels bekende, vaste rubrieken: de
Leeswijzer, de kennismakingsrubriek – dit keer met it
Luster, die poëzie op een aanstekelijke manier aan
jongeren overdragen – en de gebruikelijke agenda.
Namens de redactie wens ik u een mooie zomer en veel
genoegen met dit nummer.

Anne-Mariken Raukema

Literatuuronderwijs en emotionele intelligentie
Leerlingen literair competent maken is op zich al een moeilijke en tijdrovende zaak. Desondanks wordt in dit artikel
gepleit om gedeelten van dat literatuuronderwijs ook nog in
te zetten voor een ander doel, namelijk in het kader van het
vergroten van de emotionele intelligentie van leerlingen.
Joop Dirksen

Sinds de introductie van het begri P
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acht
jaargelejaar
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g
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g – E -tests
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heel wat intelliP
enerzijds
enerzijd en
g
g ente `mislukkelingen'
wateslaa
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minder
intelligente
g
g^
g
mensen bewezen dat al heel lang.
g
Natuurlijk spelen
Natuurlijk
P
zaken als motivatie,
doorzettingsvermogen, `'e
l kansen
bij `sucbenutten' een belangrijke
g l rol bij
ces in het leven' ,hoe je dat succes ook
wilt definiëren. In de theorieën rond
emotionele intelligentie wordt nader
ingevuld
wat er onder deze vorm van
g
intelligentie
verstaan moet worden.
g
Ruben Bar-On, ontwerper
p van de
inmiddels veelgebruikte test `Emotional Quotient Inventory,
' in Nederland
bewerkt door Derksen en Jeuken,
onderscheidt vijf
vijf terreinen: `intraPersoonlijke
vaardigheden'
bijvoorbeeld
J
g
l
zelfbeeld, assertiviteit),'interpersoonrP
(bijvoorbeeld
em
lijk
P al e vaardigheden'
g
l
thie sociale verantwoordelijkheid),
`stress mana gement' (stresstolerantie
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g
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g
g
^ te vergroten
g
wie bij
bi een IQ-test 120 scoort, heeft
g eluk gehad want is met een helder
verstandeboren.
Wie (dik) onder de
g
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pech
P
P
ehad:P
er is amper of geen
verbeteringg
g
mogelijk.
g l Dat ligt
gggeheel anders met
emotionele intelligentie:
met de nodige
g
g
trainin
trainingis hier noggheel wat te ontwikkelen, de hoogte
van het E is te
g
beïnvloeden.
Schoolprogramma
Pg
Nu kan men zich de vraagg stellen wat
het belangg is van dit soort cijfers:
cijfers een
is meer dan een IQ en/of een
EQ. Maar het lijdt geen
twijfel
twijfe dat het
g
belangrij
rijk is om aan een aantal van de
aspecten
van emotionele intelligentie,
P
g
belangrijke
sociale vaardigheden,aan
gl
dacht te besteden in het schoolcurriculum, simpelweg
P
g omdat een school niet
alleen een kennisinstituut is. Deze
onderwerPen kunnen in de
begeleidingssfeer aan bod komen,
maar waarom ook niet op
P die momenten in de vaklessen wanneer daar alle
aanleidingg toe bestaat?
In het kader van een scholenproject
PJ

van Ons Middelbaar Onderwijs
l in
Noord-Brabant, onder supervisie
van
p
het Katholiek Pedagogisch Centrum
KPC heb ik een curriculum `Communicatie en Emotionele Intelligentie'
g
ontwikkeld, bedoeld voor de onderonderwijs Die
bouw van het voortgezet
onderwijs.
g
zijn een mix van trainingg in taalvaardigheid
en sociale vaardigheid,
g
g
voor een belangrijk
oop
g l deel gebaseerd
g
de theorie van Daniël Goldman. Dat
curriculum kan ingezet
worden als een
g
vak dus opP het lesprogramma – dat
gebeurt
inmiddels al voor het derde
g
jaar
op
`mijn'
l school,^ het Pleincollege
g
l
P
Eckart – maar kan ookebruikt
worg
den in mentoruren.
Literatuurles
Ook in bestaande vakken is het mogelijk
l om te werken aan de emotionele
intelligentie
van leerlingen.
De
g
g
literatuurles is daarvoor bijl
geschikt. Twee 'hoofdvaardigheden
g
g
die belang-van emotionele intelligentie g
rijk
goed functioneren in de
l zijn voor g
maatscha i' spelen
maatschappij,
P
een belangrijke
gl
rol in de literatuurles en het is dus niet
zo heel vreemd om eens even stil te
staan bij
bi de mogelijkheden
die de litegj
ratuurles bijna
bijn vanzelf biedt om leeren deze vaargen verder te brengen
gin
digheden. Het gaat
hierbij
hierbij om
g
en interpersoonlijke
intrapersoonlijke
P
l
l
P
vaardigheden,
respectievelijk
l `zelfkeng
^
P
nis' `emotionele zelfbewustheid' en
`emPathie'.
In mijn
l dissertatie Lezers, literatuur en
literatuurlessen heb ik de theorieën van
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literatuurwetenschappers
als David
PP
Bleich en Norman Holland bewerkt
voor derakti'k
P
l van het Nederlandse
literatuuronderwijs. Holland is behalve
literatuurwetenschapper
ookPsYchoPP
zijn
boekenduianalyticus en heeft in zij
t boek
delijk
gemaakt
dat
elke
reactie
l gP op een
is voor de P literaire
tekster
P erend
soon van de lezer. Wie zijn responsen
P
op
P literatuur kritisch beziet, herkent
patronen in die reacties, ^ krijgt
l g op
P deze
P
Bij
wijze informatie over zichzelf. Bij
lezen speelt
behalve identificatie
P
immers ookro'ectie
een grote
rol: je
J
Pl
g
persoonlijkheid,
je
wensen,
je
angsten,
JJ
P
l
^l
g sten
1je fantasieën stopPlje in een tekst en die
mix van identificatie enrojectie
draagt
PJ
^
bij aan de aantrekkelijkheid van lezen.
Wat j e in het verhaal aantreft, heb ' e
voor een deel er eerst zelf ingestopt.
Een op
les die
P basis hiervan gemaakte
g
ik aan mijn
proefgroep
JP
g P van driehonderd leerlingen
g voorlegde,
g^ was het

l

l

l

l

^

l

individueel afmaken van een van het
einde ontdaan verhaal. Aangetoond
g
werd enerzijds
l dat iedere lezer tijdens
1
zijn
het lezen zijn
eigen
g verwachtingen
g
ontwikkelt over het verhaaleinde, maar
anderzijds ook dat dat zelf verzonnen
verhaaleindeerend
is voor hem of
P
haar. Zo kwamen er verhaaleindes vol
agressie,
P naast gelukkige,
g aflopen
g
g,
g
^ zielige
`volwassen' o
oplossingen
lossin en naast kinderlike:
iedereen verzint opP basis van de
l
eigen
karakterstructuur. Zonder dat je
l
g
als docent amateur-psycholoogaat
g
spelen,
^ is het mogelijk
g l om leerlingen
g
P
te begeleiden
in
het
vergroten
van hun
g
g
zelfkennis, ze te laten ervaren dat ze
door hun reacties kritisch te bezien,
meer zicht krijgen
op hoe ze blijkbaar
l gP
l
in elkaar steken.

l

Emotioneel zelfbewustzijn
1
Veel leerlingen
hebben als gevraagd
g
g
g
bijl
litewordt naar
huneen
g evoelens

raire tekst 1 zeker aanvankelijk,
J , moeite
om zich te realiseren dat ze iets voelen.
Omgaan
met emoties is voor veel
jg
J on
bijl
^ en dat begint
P
g eren een probleem,
g
het herkennen vanevoelens.
Des Ysteg
matische vraagg `wat roept
P deze P assa g e^ deze tekst bijllje oP?' kan de aanzet
zijn tot verbeteringg op dit terrein, tenminste: als de docent de moeite neemt
om dóór te vragen,
genoegen
g
g
g ^ en geen
g
neemt met vaagheid.
Als oefeningg kan
g
aan het begin
g van het literatuuronderwi'stra'ect
een reeks korte passages
g
l
l
P
met een sterke emotionele ladingg worden voorgelegd aan leerlingen.
Aan de
g
hand daarvan kanetoond
worden
dat
g
door
een
literaigevoelens,
opgeroepen
en
g
^ Pg
P
re tekst, natuurlijk `verdund' zijn,
J, dat
wil zeggen:
minder hevig
gandan
ze zougg
den zijn
zijn als je
l
l de situatie in werkelijkheid beleefde; maar tegelijkertijd
g l
l ook
heel `zuiver': bij een literaire
tekst mag
g
je
ongeremd
bijvoorbeeld
boosheid
l
1
g
voelen of jjaloezie of leedvermaak. Leerlin gen moeten leren dat elke tekst
o roe
emoties
P Pt en dat ze in hun leesverslagdaar dan ook aandacht aan
moeten besteden. En reflectie over de
eigen
leesverslagen
zal dan kunnen leig
g
den tot (iets) meer zelfkennis, een
iets groter
emotioneel zelfbewustzijn.
l
g
Empathie
P
Een ander aspect
is het ontwikkelen
P
van empathie,
P
^ van inlevingsvermogen.
Elk menselijkedra
is
g
^ voor de betrokkene vanuit zijn of haar situatie
logisch.
`Raar' is gedrag
g
g alleen in de
g
oen
van
anderen
die
in
zo'n situatie
g
niet zo zouden handelen. Als dus
systematisch
bij
bij het bespreken
van korte
Y
P
verhalen in de klas of bij
bi' het geven
van
g
een verdiePing
so Pdracht of bi'l de
bespreking
P
g van een leesverslagg(ook)
aandacht wordt besteed aan het zich
verplaatsen
in de verhaalfiguren, zal
P
dat zekerositief
werken opP het inleP
vingsvermo gen van de leerling.
g Veel
leerlingen
melden
in
hun
verslagen
g
g dat

l
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ze zichoed
kunnen identificeren met
g
de verhaalfiguren,
g
^ maar kijken
l en vervo
ens met
verbazing
en/of
onbegrip
ri
g
gP
naar concreteedra
in en
g
g van die
g
figuren.
Dat betekent dat ze nog
g
g niet
helemaal in staat zijn
geweest om
lg
echt in de schoenen van zo'n verhaalfistaan. Enkele concrete
g
g uur te aan
voorbeelden aan de hand van veeleleg
zen boeken:
—Wat bezielt Daniël in het boek
Robinson van Doeschka Meijsing:
l
g in
hoeverre is zijn
zijn gedrag
zij
g
g vanuit zijn
normaal? Voor iedere leerlin gdie niet serieus probeert
zich in
P
de l
jongen
te
verplaatsen,
is
diens
P
g
hi raat over duivels
g edrag`raar': hij
hij zoekt conflicten oP. Maar een
simpele
optelsom
van de achterf
P
gegevens die over Daniël naar
g rond gg
voren komen, maakt zijn
zijngedrag
g
gvolkomen begrijpelijk. Een verdie
P in
g sopdracht
bij dit boek zou dus kunnen
P
zijn om door je
je te verplaatsen
in
P
Daniël duidelijk te maken hoe
`logisch' zijn
zijngedrag
g voor hemzelf is.
g
— Hoe zal het voor Bo in Deassiep
vrucht van Karel Glastra van Loon
zijn om te moeten verwerken dat
zij vader niet is? Een
zijn
l vader zijn
zijn: stel je
l
Pdracht zou kunnen zijn:
voor dat je ouders je straks als je
l
thuiskomt,^l
bij hen roepen
P en je
l een
soortgelijke
mededeling
doen;
wat
zou
g l
g
er op
P zo'n moment dan allemaal door
je heen gaan,
je reageren?
g
^ hoe zou je
g
Hoe kijk
l je nu teen
g Bo's reactie aan?
Hoe zal Max in Phileine zegtsorry van
Ronald GiPhart de komst van Phileine
naar zijn
zijn voorstellingg ervaren? Hoe
hij
kijkt hij aan tegen
zijnrol: beleeft hij
g zijn
die als 'gewoon
maar
een
rol'
of
heeft
g
Phileineroot
gelijk
Pl
g
g l dat ze stampij
maakt?
Olga
g laat in Turks Fruit van Jan
Wolkers haar kunstenaar in de steek.
Volgens hem doet ze dat, omdat haar
moeder haar heeft opgestookt.
Maar
Pg
natuurlijk speelt
natuurlijk
P
er van alles — zoals

l

l

ze veel later hem ook verwijt. Laat
uw leerlingen
g
g de niet-geschreven
afscheidsbrief van Olga
g schrijven,
l
waarin ze duidelijk maakt waarom
ze op
P
P hem afknapt.
— Wat bezielt de `beestenman' in De
rode strik van Mensje van Keulen om
zo met zijn stiefkinderen om te gaan?
g
tegenLaat Niesten, de zwijgzame
en
l gg
speler
van Bepol
P in De nieuwe man
P
van Thomas Rosenboom, eens aan
het woord: wat zal hij te vertellen
hebben over de manier waarop
P hij
wordt 'geannexeerd'?
g

l

l

l

In al deze boekenen noggvele andere,
overal namelijk
perspectief
P
J waar het P
g
kijk
een eenzijdige
kijk
op
de
wer
l
P ver haalkelijkheid
oplevert)
is
het
zinnig
om
een
P
g
l
opdracht
te geven
die aanzet tot zich
P
g
inleven in een verhaalfiguur.
Natuurlijk
Natuurlij
g
iedere lezer dat al tot oP zekere
hoog^
te maar het is nu eenmaal
gemakkelijk
l om al lezende `afstand'
g
te bewaren. Een van deroblemen
oop
P
juis
weg
naar
literaire
competentie
is
juist
g
P
die afstand, dat onvermogen
g
(soms ook de onwil!) om zich écht in te
leven in de situaties waar men in het
verhaal in verzeild raakt. Een van de
eigenschappen van een 'compleet
P
hij de diepten
van de menlezer is dat hij
P
selijke
geest kan aanvoelen, zich er niet
l
g
van afwendt.
Emotiesocialisatie
Zo bezien is hetgeen enorme extra-taak
voor de literatuurdocent om te werken
aan de ontwikkelingg van sociale vaardi gheden van de emotionele intellizijn leerlingen.
g entie van zijn
Overigens is vanuit een andere invalshoek hiervoor al een overtuigend
g Pleidooiehouden
namelijk
g
^ namelij in de disservan Lilian van der Bolt uit 2000.
Zij toont aan dat literatuuronderwijs
literatuuronderwij
Zij
belangrijke
g l bijdrage
l
g kan leveren
zij omschrijft
omschrijf als `emotiesociaaan wat zij
Iedere school die niet alleen

het gehele
rondom de Open
g
P Dag,
g^
jaar door
de
vorming
van
de
leerlingen
g en
g
serieus neemt, zou eroed
aan doen
g
om serieusebruik
te maken van de
g
mogelijkheden
hiertoe die in en rondg l
om de vaklessen, en met name dus de
literatuurlesseneboden
worden.
g
i LetJoop
p Dirksen,^ redacteur van TslP
teren is leraar Nederlands en CKV-1 aan
het Pleincollege
g Eckart in Eindhoven. Hi'J
is auteur van de Handleidingg leesdossier en van Dossier lezen, een
literatuuronderwijsmethode.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Een
Lilian van der Bolt, Ontroerendoed.
g
onderzoek naar affectieve leeservaringen
g van
onderwijs
leerlingen in het basis- en voortgezet
onderwijs.
g
Universiteit van Amsterdam,
2000.

0o Dirksen, Lezers, literatuur en
1P
literatuurlessen. Dissertatie Katholieke
Universiteit Nijmegen,
I1995.
l
g
Evenwichtig
Riet Fiddelaers-1 asPers (red.),
(
onderwijs.
Samenspel
tussen
gevoel
en verstand.
p
g
J
AntwerPen: Garant, 200 3.
Daniel Goleman, Emotionele intelligentie.
g
Emoties als sleutel tot succes. Amsterdam:
Contact, 1996.
Norman Holland, The dynamics
of literary
rl'
response.
New
York:
Oxford
University
p
tYPress,
168.
9
Norman Holland, The brain of Robert Frost. A
cognitive
approach to literature. New
^ pp
York/Londen: Routledge,
g 1988.
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Het

hoofd van Arie Roos in

Losse opmerkingen over het thema `roman en film'
Boeken doen iets met je: alsje leest gebeurt er van alles in je
hoofd. Maar dit geldt net zo goed zeker voor films. Waarom
wordt een boek verfilmd? Waarom het ene boek wel en het
andere niet? En waarom wordt min favoriete boek niet verfilmd?
Frank Blaakmeer

Al een jaar
of dertigg wacht ik tevergeefs
l
g
op
o een verfilminggvan de avonturen
e
van Arie Roos, Jan Prins en Bob Evers.
De recente hausse in films naar klassieke kinderboeken is hoopgevend,
Pg eve d
maar ik vrees toch dat de liefdevoor
voo de
boeken van de Bob Evers-serie alleen
a leen
nog
ede
g leeft onder mannen tussen
veertig
en
zeventig,
bepaald
de
g
g^
P
ideale bioscoopleeftijd.
Wat
zou
ik
P
l
raageens zien hoe Arie Roos via een
g
draaideur de lobbyt van een h
hotel binnen gaat! De enige
g draaideur die ik k ende toen ik, een ljaar of negen oud in
tijdens een weekje
bed tijdens
weekje griep,
het
g P^
eerst een deel van de serie in handen
kreeg,
die vanantoor
het postkantoor
g, pst
in
Emmen. Een ouderwetse, van hout en
niet al te ruim bemeten. In de boekl es
waarvoor ik mijn
mijn moeder vanaf mij
mijn
steeds opnieuw naar
aa de boekhandel stuurde, en die ik later
e van mijn
karige
in snel tempoverzamelg zakgeld
g
P ve
de kwam de draaideur van het postkantoor veelvuldigvoor,^zij
zij het
getransponeerdop
naar hotels o veel
exotischer locaties. Het dingg had als
enige functie om
de lichaamsomvang
g
van Arie Roos te accentueren: in mijn
herinneringg hielden de gasten
van het
g
e
hotel die Arie zagen
naderen
steevast
g
hun adem in. Ik kon mij
mijdat goed
voorg
o0r
stellen want ik wist niet alleen hoe dik

l
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Arie was, maar ook hoe smal die
draaideur. En al die andere
lezers van
e ezers
de mooiste jongensboeken ooit verschenen wisten dat ongetwijfeld ook
want ze zullen hun eigen
draaideuren
g
e
welehad
hebben.
g

Verbeeldingskracht
g
j concrete draaideuren
De neiging
g g om je
voor te stellen is natuurlijk een
nor mama
le lezersreactie. Dingen,
locaties,
ocat
es,
en
g
misschien in mindere mateers
n
p o ages
worden tijdens
het lezengeconcrets^
seerd. Dat betekent niet dat er in het
lezershoofd een com leet fotoalbum
ontstaat, maar zonder de mogelikheid
j
ome dingen
g voor te stellen kun je niet
goed lezen. Abstracties, entaa
1 is een
g
abstractie, zijn alleen begrijpelijk vanuit
de ervaring
g met concrete zaken.
schrijft
f `De Pportier is een invalide,' vertrouwt erop
P dat de lezer weet wat een
portier is. De lezer zal zich bij^ deze zin
P
geen
volledig
beeld voor ogen
g
gingevuld
g
toveren, en de lijst met
zaken die niet
et
alleen onvermeld maar ook onvoorgesteld
blijven
is eindeloos lang.
g
l
g In feite
maakt de lezer denk ik heel weinig
plaatjes
laatjes in zijn hoofd. Bij
Bij een zin als
`Deortier
is een invalide,'^ zou dat o
op
P
zich nog wel kunnen,
maar romans
s
plegen
leen vol te staan met zinnen waarop
zelfs derootste
verbeeldingskracht
g
g

p

l

l

stukloopt,
P zoals deze. Alleen metaforisches
maakt de lezer zich
g roken
p
c
een voorstelling
gbijl wat hij leest. Maar
als in de verfilmingg van Nooit
oo t meer
slapen een
invalide portier voorkomt,,
P
wordt alles ingevuld
en blijkt
^ niet
e
g
alleen derecieze
aard
van
het g
gebrek
eb e
P
van deortier,
maar ook de kleur
p
u va
van
zijn
zin haar, ^ de leeftijd,
l,
de .... afijn, ook deze lijst is
s natuurlijk
atuurls
eindeloos. De filmaat
ee verder
g dus veel
dan de lezer. De film verbeeldt echt,
maakt een echte voorstelling.
g Film
concretiseert niet alleen, maar maakt
volledig
g en werkelijk,
l^ al is die werkeli kheid dan ook voornamelijk bi
elkaarelo
g gen.

l

l

l

ll

Reïficatie
Film doet dus iets heel anders
e s dan de
lezer die leest, en concretiseren
e en is een
veel te zwak woord voor water
e tijdens
dens
het verfilmenebeurt. Laten
ate
we
het
lbij
gebrek aan beter `reïficatie' noemen.
g
Deze term wordtebruikt
in de logica,
g
g ,
de informatietechnologi een de marxistische cultuurkritiek (voor zover
ve nog in
leven),en betekent ruwweg: het voorstellen van een abstractie1
aso fhet een
ding is.g
Ik gebruik in de
deze
e context de
termraa
een soortparaplubegrip:
g als
g
reïficatie is alles dat teemoet
komt
g
aan het verlangen van de lezer
e om zich
meer voor te stellen dan strikt noodzakelijk.
niet
t et
iedereen
l Misschien kent
zulke verlangens,
en zeker ni
niet alle
g

boeken die lje leest roepen
het o
P
P^ maar
dat zo'n verlangen
naar
reïficatie
g
bestaat staat buiten kijf. Het bekendste
voorbeeld van reïficatie is deel
P grima
ge
van de lezers vanJamesoYce' Ulysses
Y
naar Dublin, alwaar de routebeschrijvingen
in ruime mate voorhanden zijn.
zijn
g
het boek heeft uitgelezen,
vindt
g
het blijkbaar een kleine moeite om een
eind te reizen teneinde het Dublin van
Joyce in het `echt' te zien. Wie andere
romanpersonages achterna wil reizen,
vindt op
P het internet gemakkelijk
g
l een
reisbureau naar zijn
zijn of haar gading.
g
g
Zelf heb ik lang
geleden een reis met
gg
mijn ouders naar Parijs
Parij misbruikt om
de voetsporen
van de Ernest
P
Hemin
a 's A Moveable Feast te
^Y
treden. In het café La closerie de lilas
waren ze eropP voorbereid,^ want opP het
tafeltje zat een keurigg
koperen
plaatje
P
P l
geschroefd met literaire informatie en
de ananassapP was extra prijzig.
P l g Het
verlap gen naar reïficatie, naar verwerkelijkin
ligtg naar mijnl idee ook aan
l
g,
de basis van het succes van de literatuurverfilmin g. Verfilmen is reïficeren,
zolang
g de film tenminste niet te ver
afdwaalt van de roman. Afdwalen kan
nuttiggzijn,
l omdat het een film over het
algemeen
eerder beter dan slechter
g
maakt maar in heteval
van bijvoorg
l
beeld Francis Ford Coppola's
Apocalypse
PP
Now is de band met de literaire bron,
Joseph
h Conrads Heart of Darkness zo
duneworden datg
van een verfilming
geen
sprake
is. Verrewegg de meeste
g
P
films naar romans blijven veel dichter
zij
bij de bron,^ en de meeste films zijn
verfilmingen. Behalve artistieke motieven ligt
g aan de keus om vooral boeken
te verfilmen inplaats van zelf iets te
verzinnen vooral de wens tenrondg
slagom uit de kosten te komen. Een
film maken is schrikbarend duur, en
met de verfilmingg van een populair
PP
boek heb je
niet alleen
l als producent
P
eenoed
g verhaal maar ook een groot
g
aantalotentiële
klanten. Het succes
P

l

l

l

l

van films als Spoorloos en De tweeling
g eeft aan dat lezers de reïficatie die de
film biedt erg
g interessant vinden.
Realisme
Film maakt werkelijkheid omdat film
een vorm van realisme is. Daarmee
bedoel ik niet dat wat we in de bioscoop
zien de werkelijkheid is, want dat is
een veel te naïeve notie, maar dat de
toeschouwer voor de duur van de voorstellinggelooft
dat hij naar iets zit te
gg
kijken dat echt bestaat. In formalistische
filmtheorieën wordt dit realisme ag
f edaan als kletskoek, of op
P zij
zijn minst
Voor klassieke
g
filmtheoretici als Serge
Ser ei Eisenstein en
Arnheim beide actief tijdens de
puberteit van het medium,, ligt
g het speP
Pe
cifiek filmische nu ljuist in die aspecten
P
van het medium die het doen verschillen van een mechanische reproductie
P
van de werkelijkheid.
werkelijkheid. Het belangrijkste
gl
voorbeeld is natuurlijk
natuurlijk de montage,
g,
waardoor de betekenissen van beelden
elkaar beïnvloeden. Zet een beeld van
een neutraal kijkende man tussen twee
opnamen
van een begrafenis,
en iedere
P
g
kijker
zal zeggen dat de man verdrietigg
gg
kijkt. Zet hetzelfde beeld tussen oopnakijkt.
na van een bruiloft, en de man wordt
opeens
een stuk vrolijker.
vrolijker. Volgens
P
g

l

l

l

l

l

p

Eisenstein die verschillendeen van
montage
g onderscheidde waar ik hier
nu niet op
a moest er zelfs zo
P in g^
gemonteerd worden dat de eigen
g beteg
kenissen van de afzonderlijke
J shots
En hoewel er in de
l
g eheel verdwijnen.
experimentele
film
en hier en daar in
P
zij
de videoclip
(een
medium
op
P zijn
P
noggwel voorbeelden van zo'n
expressieve
montage
l^ is
P
g te vinden zijn,
Eisensteins voorbeeld eigenlijk
g
l nergens
g
De doorsnee Holl oodfilm
gevolgd.Yw
ebruikt
nauwelijks expressieve
montage,
nauwelijks
x
g eP
maar is er juist
op
gericht
de
overgangen
J
Pg
van het ene naar het andere shot zo
onzichtbaar mogelijk
g l te maken. De
meeste Europese
films volgen
P
g hetzelfde
stramien.
Creatieve kunstenaar
Rudolf Arnheim distantieerde zich van
de idee dat filmrimair
een mechaniP
werkelijkhei
sche reproductie
van
de
werkelijkheid
P
om te kunnen verdedigen
g dat de
filmmaker een echte creatieve kunstenaar is. Film kan kunst worden omdat
juist geen
het juist
perfecte
reproductie
is.
P
P
g
Film is dej
P roectie van driedimensionale objecten
op een plat
P vlak dat
P
bovendien een kader heeft. Er is in
filmeen
geenl
tijd-ruimtecontinuum er is
geen
kleur
en geen
geluid.
g
g
g
Pardon? Geen kleur eneluid?
Arnheims
g
boekje
J verscheen voor het eerst in de
vroege
g ljaren dertig
g en sloot toen aan
bi de stand van de filmische techniek.
bij
In latere herdrukken van het werk – de
laatste is van 1989– stelt Arnheim
tevreden vast dat zijn boek de technoloische vernieuwingen van de filmtechgg
niek heeft doorstaan en nogg steeds een
zinvolle theorie biedt die het onderwerkelij
scheid tussen de spaarzame
werkelijk
P
ilms en demassapromassa
ge films
P ductie van de entertainmentindustrie
inzichtelijk maakt.
Dat mag waar zijn,
l,
g
maar het maakt zijn theorie onbruikbaar voor eengoed
begrip
gP van verreg
wegde meeste naoorlogse
g films. Wat
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als film nu juist
juist wel primair
een
P
mechanische reproductie
is
van
een
P
werkelijkheid
refilmische
werkelijkheid?
Over
de
P
ena
vraaghoe naïef een dergelijke
bdeg l
ringis,
gedebatteerd worden,
g ^kan langgg
maar het valt toch niet te ontkennen
dat film een vorm van bewegende
fotog
zij
is
is
waarin
de
wereld
zoals
zij
raf
g
wordt afgebeeld.
Dat
die
afbeelding
op
gP
allerlei manieren wordtemani
uleerd
P
g
doet daar niets aan af. Als ik op
P een
zondagmiddag
P zit en vanaf
g
g in de Kuip
de tweede ringg moet toezien hoe de
scheidsrechter de tegenpartij een straf
schoptoekent,
neem ik me direct voor
P
om 's avonds te controleren hoe onterecht die strafschopP wel niet was. Wat
zie is absoluut geen
ik in Studio Sport
p
g
ko Pie van de werkelijkheid
werkelijkhei van die midg
g^anders was ik wel thuis gebleven.
Maar dat die strafschopP terecht was,
dat moet ik helaas toegeven,
want zo
g
goed
oed had ik het 's middags
g niet gezien.
g ezien
Kortom: het tv-verslagg van de wedstrijd
wedstrij
koP^
ie maar de camera is wel
g
betrouwbaar.

Indexicaliteit
Hetg
g e even van de mechanische
reproductie
en de geloofwaardigheid
P
g
g
daarvan vormt de basis voor de filmtheorie van André Bazin. Bazin was
vooral zeer invloedrijk
l als filmcriticus
en als inspirator
voor
de groep
jonge
P
g Pl
g
Franse cineasten die later de Nouvelle
Vague zouden vormen. Bazin stelt dat
er met de komst van de fotografie
voor
g
het eerst een afbeeldinggvan de werkelijkheid
ontstaat waarbij
waarbij tussen beeld
l
en object
geen
mens
maar een ander
l
g
object geplaatst
wordt.
Fotografie
is in
g P
g
de meest letterlijke zin van het woord
objectief.
Die objectiviteit
objectivitei verleent het
l
eengeloofwaardigheid die aan
andere reproductietechnieken,
met als
P
belan rijkste de schilderkunst, vreemd
belangrijkst
De tegenwerpingdat het beeld niet
`lijkt'
op
omdat er veel meer
J
P het object,
l
verschillen tussen beeld en object
zijn
object zij

l
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overeenkomsten, is niet ter zake.
Inderdaad foto's van dierbaren `lijken'
slechts zeer ten dele. Je kunt niet met
zeraten en zoenen
stelt ook weinig
g
voor. Maar ze lijken wel ggenoeg
g om ze
op
P schoorsteenmantels te zetten, in
portemonnees
mee te zeulen en tijdens besprekingen van nieuwe bruggklassen alseheu
ensteunt'e
te
ebruig
l
g
g
ken. Deeloofwaardi
g
gheid ligt
g echter
niet in deelijkenis
maar in de manier
g l
waarop
f deze tot stand komt. In de boeventaal van deeirciaanse
semiotiek:
P
hetaat
g Bazin om de indexicaliteit van
het filmbeeld, niet om de iconiciteit.
De filmro'ecteert
een wereld die
Pl
geloofwaardig
is,
van
zichzelf, domwegg
g
omdat het film is. Of zoals Christian
Metz, de eerste en nog
ds belangg steed
g
mirijkste
vertegenwoordiger
l
g
g van desemiotiek van de film, stelt: het cruciale
verschil tussen toneel en film is dat de
acteurs op
P het toneel de creatieve illusie
el moeten maken. Filmacmet hun spel
teurs hoeven dat niet, want de creatieve
illusie is met het medium alge
geven.
gg
Voor Bazin was het idee van deeloof
g
waardigheid
vooral een instrument om
g
filmkritiek mee te beoefenen. Wie het

l

l

realisme van de film benadrukt komt
tot andere voorkeuren dan de aanhaner van een formalistische theorie.
ger
Voor Bazin is vooral die film interessant
die recht doet aan de objectieve
aspecten
objectieve
P
van het medium. Waar Arnheim kiest
voor het expressionisme
van de jaren
jare
P
twintigen dertigg,waardeert Bazin
vooral die films waarin zo weinig
mogelijk
gemonteerd wordt, waarin de
g l g
close-uPP
spaarzaam wordt gebruikt,
g
kortom: die films die de toeschouwer
even om zelf dingen
de gkansen
gte ontdekken. Zijn keuze is een gelukkige,
g
g,
omdat ze aansluit bij
bij de meest gangbag g
re filmpraktijk
l en het mogelijk
g J maakt
P
de kwaliteiten van de besteroducten
P
van de filmindustrie te waarderen.
Bazin heeft eigenlijkgewoon
ewoon
gewonnen.
g
Zelfs de met weiniggg
geld gemaakte
artg
house films die nuemaakt
worden in
g
landen als Iran en omstreken ,J
zijn veel
meergericht
opPhet tonen van een werkeg
lijkheid
dan op
P het toveren met formele
J
technieken. Voor de interessante
Amerikaanse films
aan het recente
– denk bijvoorbeeld
l
Lost in Translation – en veel Europese
P
filmseldt
hetzelfde.
g

Verfilming
Het verlangen
g van de lezer naar reïficatie
kan in de bioscoopp net zo goed
bevredigd
g
g
worden als via het reisbureau. Natuurlijk
wedstrij
l is het leuker om een wedstrijd
te organiseren, maar de
P
recente verfilmingg van Kees deJjongen
g
zal toch veel harten van liefhebbers
sneller hebben doen kloppen.
Roman
PP
en film zijn twee fundamenteel verschillende kunstvormen die toch veel
met elkaar te maken kunnen hebben.
Al voor het midden van de vorige
g eeuw
werd er op
gewezen dat de komst van
pg
de film de techniek van het schrijven
heeft veranderd. Anderzijds droegg de
roman niet alleen via de verfilminggbij
bij
tot de ontwikkelingg van de film, maar
meer algemeen
omdat het bij
bij beide
g
kunstvormenaat
g om verhaalkunst.
De meeste films zijn,
l^ zoals gezegd,
g
g,
verfilmingen.
De verfilming
g ontleent
g
aan de roman een verhaallijn,
personages
l ^P
g
en locaties, en maakt daarmee iets
nieuws. Hetrote
probleem
is natuurP
g
lijk dat de roman in het hoofd van
lij
personagesP
kan kruien^terwijll de
camera buiten moet blijven. Of niet?
De stelling
g dat film in eerste instantie
een vorm van realisme is, vooral
geschikt
voor reïficatie,^ impliceert
niet
P
g
dat we afstandelijk
teen
de
buitenkant
J
g
van dingen
blijven kijken.
kijken Juist in
g aan blijven
films die de toeschouwer de tijd en
de ruimte bieden om echt te kijken kan
bekende verschijnsel
van de identil
ficatie met een hoofdpersoon
een
P
meerwaarde krijgen.
In elke willekeurige
l gg
actiefilm vindt identificatieplaats: Pas
op!
!l In het donker van de
P Achter je
bioscoop
werkt
een goede
tearjerker
tearjerke
P
g
op
het
gemoed
van
stoere
jongens.
P
l g
g
Maar in de zeldzameevallen
van film
g
op
iets anders.
P zijn best gebeurt
g

l

l

l

het

l

Identificatie
In zijn
boek Het museum
l magistrale
g
van licht beschrijft Willem Jan Otten
een aantal voorbeelden waarin de toe-

l

schouwer de beweging
P
g
g g het personage
in maakt. De voorwaarde voor zo'n
inleving
g is dat de toeschouwer meer
weet over hetersona
P
ge dan de andere
Merk op dat dat iets
protagonisten.P
anders is dan wat in bijvoorbeeld de
griezelfilm
gebeurt. Als de kok in StanleyY
g
Kubricks The Shining
g aan het eind van
de film terpgkeert naar het ingesneeuwde
g
hotel en langzaam
door een gang
g g met
g
weten
we
dat
Jack
P ilaren loot
P^
Nicholson achter één van deilaren
P
groot uitgevalklaarstaat met een nogal
g eva
g g
len bijl. Wie de film voor het eerst ziet
weet niet welke kant het verhaal opP zal
kantelen. Komt de kok de zaak redden?
Ze zullen hem toch niet helemaal uit
Florida hebben laten komen om hem
meteen in mootes
j te laten hakken?
Hoe dan ook, de kok loopt
P en wijl
weten. Paso ! De identificatie met de
kokaat
p ^ hij is meer een
g niet ergg diep,
medium dat ons sterker met het jonentje verbindt,^ de eigenlijke
gentje
p er
g
l hoofdpersoon. De identificatie wordt vooral
gestuurd
doordat wij meer weten dan
g
de kok zelf, maar we blijven daardoor
wel buiten zijn hoofd. Als we echter
meer weten over hetersona
p
ge dan de
anderen kunnen we volens
Otten de
g
beweging
g in maken. Als
P
g g het personage
voorbeeld noemt hij de klassieke
Italiaanse film Fietsendieven van Vittorio
de Sica, waarin de hoofdpersoon om
werk te kunnen krijgen
Jg een fiets moet
hebben. Ik citeer het fragment
hier in
g
zijn
geheel, omdat het zo mooi is:
l g

l

l

p

l

l

l

p

vanebaren
in deze film.] Het g era ffig
neerdste en vertederendste voorproefje
van deebarentaal
zien we enkele
g
seconden na de beweging
g g het persona-loopt
P dan voor
P
g e in. De hoofdpersoon
wij weten: zijn tempo
zijn vrouw uit en wij
p
is voor haar te hoog.
g Dat hij een fiets
had moeten hebben, nu, dat moet hij
zeult
Zij zeu
achzijn vrouw nogg vertellen. Zij
ter hem met twee veel te zware
emmers. Dus denken we ook: man,
wij
hij tobt en wij
help
Maar hij
g
P haar dragen.
kennen zijn
geheim. Enkele seconden
lg
later neemt hij wél een emmer van
haar over en zal hij1 haar vertellen van
de fiets. De opluchting
P
g over deze
emmer, over de zorgzaamheid
van het
g
ebaar
over
de
hoffelijke
hoffelijke
intelligentie
g entie
^
van scenarioschrijver
en regisseur
ook, is
l
g
hij vervolledigt
moeilijk te beschrijven:
hij
de beweging
g g het ppersonage
g in "deze"
man is nu "onze" maneworden
en
g
(p.
bijna een ikpersoon.'
P
P8
7-88

l

Ik wil het hoofd van Arie Roos in. Wie
maakt die film? Een aanzienlijk bedrag
g
sturen magg ook, dan doe ik het zelf wel.

Frank Blaakmeer studeerde theologie aan
Groningen
en wisde Rijksuniversiteit
Groning
tjksuniversiteit
kunde aan de Hogeschool
Leeuwarden.
g
Hi'
Hij is werkzaam als docent wiskunde aan
Gymnasium
Sorghvliet
in
het Christelijk G
Y
g
Den Haag.
Hij
was
een
tijdlang
alsfilmJ g
g J
recensent werkzaam bij
bi' de Universiteitskrant van de RUG en publiceert nogg af en
toe, vooraloverfilm.

`Dankzij
'Dankzij een zorgvuldig
g in beeld
g
gebrachte
weifeling
van
zijn
zij gezicht en
g
g
stem weten we: deze man heeft
geen fiets. Alle andere mannen verj wel, maar deze man niet.
moedelik
Toch zet
g hij l dat hijl er een heeft en
daarmee verandert hij van "een man"
in "deze man". Wij
meer van
zij
hem dan de anderen en beginnen
zijn
g
binnen
te
treden.
[Otten
J
merkt vervolgens
iets op
P over de rol
g

l

l

l
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Een scenarist en de mooie verhalen van een schrijver
Marieke van der Pol over De

tweeling

In 1993 verscheen de roman De tweeling van Tessa de Loo.
Het boek werd na gemengde recensies (`een meeslepend
epos' versus `een barre baksteen') een groot succes in de
boekhandel en won in 1994 de Trouw Publieksprijs voor het
Nederlandse Boek. De tweeling vertelt het verhaal van
Anna en Lotte, een tweeling die na de dood van hun ouders
gescheiden wordt. Lotte groeit op in Nederland, Anna blijft
in Duitsland. Verschillende pogingen van de zusjes om
elkaar terug te vinden worden uiteindelijk door de oorlog
gefrustreerd. Lotte hoort na de oorlog bij het kamp van de
slachtoffers terwijl Anna als Duitse automatisch bij de
schuldigen hoort. Als oude dames vinden ze elkaar terug in
een kuuroord in Spa. De frustraties rond hun scheiding en
vooral de oorlog blaken een echt gesprek tussen de beide zussen moeilijk te maken. Aan het slot is er toch sprake van verzoening. De scènes in Spa vormen een raamwerk waardoor
de lezer steeds opnieuw zicht krijgt op de geschiedenis van de
zusjes. In 2002 werd het boek verfilmd door Ben Sombogaan naar een scenario van Marieke van der Pol. In 2004
kreeg de film een Oscarnominatie, maar de makers zagen
de prijs net aan zich voorbijgaan. Over het schrijven van het
scenario en over de verschillen tussen boek en film liet Frank
Blaakmeer de schrik fster van het scenario aan het woord.
Frank Blaakmeer
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`Ik ben oorspronkelijk
l actrice. Na de
P
toneelschool heb ik heel langgespeeld,
gg P
zowel in het theater als opP televisie. Nu
tien jaar
heb ik een opleiding
jaar geleden
P
g
g
gedaan
voor scenarioschrijve
scenarioschrijven en ben
g
ookaan
schrijven Dat heeft een
g schrijven.
vluchtenomen
zozeer dat
g
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het spelen
er bij
bijingeschoten
g
is. De
P
speelde
laatste jaren dat ik in Oppassen
pp
P
heb ik nogg maar in één van de vier
tij
afleveringen
meegedaan
om meer tijd
g
g
hebben voor het schrijven. g
Ik kreeg
steeds meer opdrachten
en vond
P
schrijven
eigenlijk
veel
leuker
dan
l
l
g

acteren. Mijn eerste script
P schreef ik
tien jaar
geleden
voor
de
televisieserie
l
g
Dat
Twaalf steden dertien ongelukken.
g
was eeneweldi
programma,
omdat
gP
g
g
deroducent
IDtv beginnende
g
P
schrijvers en regisseurs
de kans g
gaf
schrijvers
g
hun talent te laten zien. Vervolgens
g
kreeg
om
P
g ik van IDtv de opdracht
samen met Barbaraurgens ^ die bijl De
tweeling
m ijn dramaturge
g mijn
g was, een
nieuwe jeugdserie
te
maken.
Barbara
l g
en ik hebben het concept
P van Fort
Al ha bedacht en de eerste zeven
Alph
en geschreven.
Daarna kwam
g
g
werk voor Baantjer,
J ^ Spangen en Wet en
waan. Van de laatste serie komt
binnenkort een nieuwe serie
afleveringen. Voor IDtv heb ik ook net
Zaad,> die
een comedYfilm geschreven,
g
ere
isseerdgaat
worden
door
g g
g
Antionette Beumer. Daarnaast heb ik
meegewerkt aan Hotel Heimwee, een
no-budget
door een
g film gemaakt
g
roe
g van Porgy
gY
Pvrienden onder regie
Franssen. Ik ben nu bezig
g met Bride
Flig ht^ eengrote
film voor IDty in
g
coproductie
met
een Nieuw Zeelandse
P
maatscha
maatschappij,
i' over emigranten
in de
g
vijftier l
vijftiaren
'aren naar Nieuw Zeeland. Het
is eenroot
historisch, , breed
g
uitwaaierendroj
grond van een
P lect opPg
oorspronkelijk
l scenario. Gek genoeg
g
g
wordt er een enorm onderscheid
gemaakt
tussen bewerkingen
g
g en
oorspronkelijke
scripts,
maar
ik voel
oors
P
P^
l
dat verschil niet zo. Mijn werk voor
televisie is oorsPronkelijk
l^ evenals dat
voor Zaad. De tweelingg is dan weliswaar
een bewerkingg van een bestaande
roman, maar ik heb ook voor De
tweeling
g ontzettend veel verzonnen.'

l

Afgewezen

eu

`Ik vond het verhaal echt fascinerend.
Het is een verhaal dat je
l
l eigenlijk
g
zeldenehoord
hebt,
het
verhaal van
g
de eenvoudige
gewone Duitse vrouw in
gg
die tijd.
tijd. De stru le or li e^ de dappere
PP
manier waaropP Anna haar hoofd boven
water houdt terwijl
l ze toch geindoctrineerd wordt door wat er om haar heen
gebeurt. Zeg
kan niet anders. De vraag
is of ze individueel schuld draagt
g voor
iets wat erebeurd
is,
of
dat
er
alleen
g
sprake
is van collectieve schuld. Dat
P
e even individuele schuld versus
gg
collectieve schuld, is natuurlijk een
P rachtigthema. Ik heb het verhaal
ademlooselezen.
Toen ik hoorde dat
g
het boek verfilmd zou worden heb ik
Anton Smit, deroducent
gebeld en
p
,g
dat ik heel graag
gezegdg
g het script
Pt
wilde schrijven
en
dat
het
typisch
iets
l
voor mil was.
Het zou oorspronkelijk
een
P
l vierdelige
g
serie voor de NCRV worden. Die vier
delen heb ik aanvankelijk
geschreven
lg
en die zijn
zijn
ingeleverd
bij het
g
Stimuleringsfonds.
Iedereen die tot
g
dan toe met deroductie
bezigg was
P
vond zerachti
en
Ben
Sombogaart,
g
P
g
de regisseur
ging
,g
ger zonder meer van
g
uit dat het Stimuleringsfonds
het
g
roect zo door zou laten. Maar het
Pj
werd keihard afgewezen.
Dat was
g
no gal een schok, vooral voor Ben,, die
o
op
na zijn succes met Abeltje
J opnieuw
P
de knieën moest om eenproject
erdoor
P
te krijgen.
We hebben toen een
lg
gesprek aangevraagd dat resulteerde in
herschri j vin in drie
een subsidie voor herschrijving
delen. Ze zeiden erbijl dat het ook heel
goed als speelfilm
geschreven
zou
P
g
g
kunnen worden. Ik zag dat toen
nog
g
helemaal niet zitten omdat ik het te
j bovendien zit met drie
lang
g vond en je
sets van twee actrices binnen één film.
In een serie werkt datoed
maar voor
g
twijfel
de bioscoop
twijfels
P had ik daar grote
g
Achteraf haddenzegelijk,
zeelijk maar
toen overzag
g ik dat nogg niet.

Ik heb het script
P wel zelf geschreven,
g
maar toch doe je zoiets niet alleen.
Zowel bij
bij het schrijven van het script
P
zij een
als bij
bij de P
productie van de film zijn
script-editor
en een dramaturgg aanP
wezig. Met regisseur
Ben Sombogaard
g
g
en mijzelf
meegerekend
is er dus een
1
g
team van zes mensen dat zich
bezighoudt
met het verhaal. Het
g
onderscheid tussen een script-editor
en
P
beetj diffuus,
een dramaturgg is een beetje
kijk
je kunt zeggen
gg dat de laatste kijkt
de logica
van
het
verhaal
en
de
g
personages,terwijll de script-editor
P
meer oPmicroniveau bezigg is. Die
monteert eigenlijk
g
l al voordat er een
meter film is opgenomen.
Hij houdt
PgHij
het ritme van het script
en
P in de gaten
g
verandert zonodigg
volgordes.'
g

Oorlogsfilm
g
`Het boek van Tessa de Loo vertelt een
enorm omvangrijk
gl verhaal waarin
uitgebreid
wordt uitgewaaierd
en
uit
g
g
waarin fantastischelaa
l ^
g gde bijfiguren
voorkomen. Het stikt van de mooie
verhalen en als scenarist wil je die
Dat
aanvankelijk allemaal gebruiken.
g
kan alleen in een televisieserie van
twintigg afleveringen
g en omdat ' le die
ruimte niet hebt, moet je keuzes maken.
We zijn
begonnen
met overleggen
zijn
gg wat
g
ons verhaal zou kunnen zijn.
l We
vrij snel twee uithebben toen vrij
an
gs
punten
ggekozen. Het moest het
g g P
m worden maar vooral
een
oorlogsfilm
g
g
gaan
over
het
verlangen
naar en de
g
g
liefde voor elkaar van de twee zussen.
Het moest in de kernaan
over de
g
manier waarop
het leven ingrijpt in het
P
lot van de twee meisjes.
In de hele film
l
moest een soort al of niet voelbare
spanning
g zitten; de zussen worden uit
P
elkaaretrokken
komen weer naar
g
elkaar toe, worden weer uit elkaar
getrokken. Dat elastiek is ons verhaal.
g
Ik ben het boek toen heel nauwkeurig
gaan lezen en heb een uittreksel van
ieder hoofdstukemaakt
, met aartallen
g
l

erbij. Met die uittreksels kon ik mij
mijn
erbij.
werkkamer behangen,
twee
g
muren vol. Samen met Hugo
g Heinen,
de script-editor,
en
Barbara
Jurgens,
de
g
P
^
dramaturg,en met een viltstift in de
hand hebben we vervolgens
bijl alle
g
elementen van het boek de vraag
aan het
g
g esteld: "Is dit gerelateerd
van de zussen?" Zo nee, weg!!
g
Wat J'e dan overhoudt is een volstrekt
incoherent verhaal. Losse dingen.
Uit
g
die brokstukkenrobeer
je
vervolgens
J
g
P
een coherent verhaal te bedenken, een
synopsis. Ondertussen heb je
l
l zoals je
begrijpt een groot
aantal ingrepen
g
gedaan die voor Tessa de Loo heel
i'nli'k
zijn. Dat we om een voorbeeld
l zijn
Pl
noemen, de in het boek erg
interessante figuren van vader en moeder
Rockanje
g
l sterk hebben gereduceerd
vond Tessa inderdaad heel vervelend.
bijfiguren
Maar verhalen rond de
biuren
konden we alleengebruiken als het
voor ons hoofdthema, het verlangen
g
van de meisjes
l^ relevant was. Dat
hardnekkigg vasthouden aan een hoofdthema houdt niet alleen in dat 'je
l veel
moet schrappen,
maar
ook
dat
je
l
PP ^
verhaalelementen moet toevoegen.
Zo
g
is de band tussen de meisjes
l in het
lange
g middendeel van het boek, dat
over de oorlog
gaat^
zog
goed als verbroken.
gg
Om dat te herstellen hebben we beide
zusjes
parallelle liefdesgeschiedenissen
g
l P
kijke het
teegg
even waardoor
jel als kijker
^
t
dat
ze
toch
hetzelfde
krijg
lg
g
meemaken. Kleine ingrepen, zoals de
overgangvan Anna die als dienstmeisafstoft en dan even drie
P
J e depiano
toetsen beroert naar Lotte die op
P de
helpen
Pen
l hetzelfde
speelt,
piano
liedje
verhaallijne
nog
extra
om
de
verhaallijnen
van
de
g
bij
elkaar
te
houden.
Ze
l
n allebei aan hetzelfde kinderliedje
denken
l
uit hun lj g d. Zo ontstaat een emotionele overgang
kijker het
g g die de kijke
geeft
dat ze iets met elkaar te
g
g
maken hebben. Ook de scène waarin
voelt dat Anna geslagen
wordt,
Lotte v
g g
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g schijnt
zoals dat bijJ tweelingen
schijnt tegaan,
is een voorbeeld. Al dat soort dingen,
g
maar vooral dearallelle
liefdesP
geschiedenissen,
vragen
dan
vervolgens
^
ens
g
g
g
weer zoveel ruimte dat het ten koste
van alle bijfiguren.
gaat
g
Jguren
Vooral voor de figuur
van moeder
g
Rockanje
gevolgen,
J had dat grote
g
g
g
hoewel je met de rol van de vader ook
een film zou kunnen vullen. In het
boek is zij
een heldin,
gebaseerd
op de
zij
,g
P
grootmoeder
van
Tessa
de
Loo.
Die
g
verstopte
P in de oorlog
g allerlei mensen
in huis en was eigenlijk
l constant bezigg
g
met verzet.
In het boek is Lotte in dieeriode
dan
p
ook veelassiever
dan de moeder. In
P
de film zijn
Het is
l die rollen gewisseld.
g
Lotte's verantwoordelijkheid
dat
de
l
onderduikers in huis komen, en dat
bij haar relatie
past natuurlijk
natuurlijk weer bij
p
met David, die in de film ook veel meer
nadruk krijgt
lg dan in het boek. Een
ander voorbeeld: in het boekaat
een
g
stiefbroer van Lotte kijken
wat er
l
buiten aan de hand is als ze vanuit het
huis schoten horen. Hij
Hi vindt dan een
paar
Duitse
soldaten
die op
P
P hazenjacht
J
zijn.
l In de film is het Lotte die met de
soldatenraat
over het beste recept
p
P
Bij thuiskomt zegt
voor haas. Bij
g ze dan
dat het vreemd was om weer eens
Duits teraten.
In het script
p
p stond
overigens
"leuk"
in
plaats
van
"vreemd".'
p
g
Schrappen
PP
`Uiteindelijk hielden we een script
'Uiteindelijk
P over
voor een film van vier uur. Voor ikin
gg
schrijven waren tijdens
de planningg
p
van het script
P al veel elementen uit het
boek in derullenmand
beland, maar
P
daarna is er nog
meergesneuveld,
g
zowel tijdens het schrijven
van het
l
script
als
in
de
montage.
Er
is dus veel
p
g
meereschreven
dan je1 ziet. De
g
lazaretscène uit het boek is helemaal
uitgeschreven
en ook gefilmd.
Deze
g
g
staat als 'deleted scene' opP de dvdversie van de film. Je kunt daar ook
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goed zien waarom deze scène het niet
g
heeftehaald.
Hij lg
gaat alleen over
g
Anna. Het lijkt
of
ook andere scènes
J
die wel in de film zitten alleen over
Annaaan
dan gaat
g maar
^
g het ook om
Martin, en daarmee ook over Lotte en
David. Bovendien werkt de late
introductie van een nieuwpersonage,
deewonde
soldaat Eberhard in het
g
lazaret, voor hetubliek
niet. Het voegt
P
g
niets toe aan de hoofdgedachte
van het
g
verhaal en je
niet
l wilt er ook gewoon
g
meer aan. Dat er verschillen zijn
l
tussen script
P en film heeft ook te
maken met de factor "onvoorzien".
Voor een script
geldt eigenlijk
l
l dat je
pg
g
van tevoren niet kunt weten wat wel en
wat nietaat
g werken. Ik ben niet
betrokkeneweest
bijl de opnames,
g
maar vlak daarvoor hebben Ben
Somboogaard
en ik de laatste versie
g
eindeloos lang
g besproken, herschreven weer besproken
en zo verder.
p
Toen hij de eerste draaidagg had, wist
Ben dan ookrecies
wat ik bedoelde,
p
en ik hadrecies
gemaakt
wat hem voor
P
g
oen
stond.
Tijdens
het
draaien
is er
l
g
nauwelijks
iets
veranderd.
Het
was
heel
J
prettig
het
g om samen met de regisseur
P
g
script
p naar de laatste versie te tillen.
Heel anders dan mijn
bij de
J ervaringg bij
televisie, waar lje als scriptschrijver
P
l
soms niet eens in kennis wordtesteld
g
van de enorme veranderingen
g die men
in je werk aanbrengt.'
g
Gevoeligheden
g
`Ik waseïrriteerd
door de Lotte in het
g
boek. We hebben dan ook enorme
moeiteedaan
om haar sympathieker
Ymp
g
te maken. Vooral de oude Lotte in het
boekin
mij
op P
een gegeven
moment
g mij
g
gg
echt tegenstaan.
Hoewel
de
argumenten
g
g
allemaal interessant zijn,
l^ kreegg ik toch
moeite met hetes
P tussen de oude
g rek
dames in Spa.
P Het maakte mijl on
geduldigomdat ik vooral door wilde met
het verhaal van Anna. Voor de film
gaven deze scènes bovendien een extra

probleem. In een boek kan je
P
jeuitgebreid
g
uit de voeten met twee oude dames die
taartjes eten,^ maar hoe lang
g vinden
mensen in de zaal het interessant om
er naar te kijken? Niet lang.
g In de
werkfase is deze episode
wel
veel
p
uitgebreider
geweest.
Ik
heb
veel meer
g
g
scènes met de oude dameseschreven
g
dan er uiteindelijk in de film zijn
J
terechtgekomen. We hebben daar veel
meeegp
robeerd: meer afwisselen met
het historische verhaal, zoals in het
boek, of de hele episode
ljuist naar één
P
kanteschoven.
In
de
film
komt het
g
verhaal van de oude dames bijna
l
helemaal aan het eind, hoewel eerder
al flarden te zien zijn.
l Al met al is de
film chronologischer
van opbouw
dan
P
g
het boek.
De thematiek van het boek ligt nog
g
steeds heelevoeli
.g We zijn
g
l ons daar
constant van bewusteweest
en er is
g
eigenlijk
niets
in
het
scenario
terechtl
g
gekomen waar
niet verschrikkelijk
k
l
goed over is nagedacht.
0P zichzelf
g
g
mooie scènes hebben het vanwege
g die
gevoeligheid
niet g
gehaald. Het prachtige
g
e
p
g
beeld dat Anna met Martin door Wenen
loopt
P en daar een stoet opgebrachte
Pg
mensen tegenkomt
met davidsterren
g
op
P die hun huisraad met zich mee
dragen
heb ik voor de film helemaal
g
uitgewerkt.
Maar toen stonden we voor
g
hetrobleem
wat voor beeld je
P
l daarmee
eigenlijk
g
l creëert. In het boek, en ook in
de uitgeschreven
scène voor de film,
g

ziet Anna Martinsezicht
versomberen.
g
Hij
Hi is geen
Duits
soldaat
die met
g
genoegenJ
kijkt naar opgebrachte
joden,
Pg
l
hij is soldaat omdat hij niet anders
kan. Maar qua beeld staat daar dan een
SS-oficier volpiëteit naar een stoet
kijken.
joden
te kijken. We hebben lang
g zitten
dubben over deze scène, maar het kan
niet. Het kanewoon
niet. Dat pikt
g
P
niemand. Al hou je nogg zo van die
Martin, dat beeld is te erg.
g De hele
scène isesneuveld.
Over alles wat met
g
deevoeli
heden rond de oorlogg
g
samenhangt
g hebben we eindeloos
zitten dubben ,• hadden we de straatscène in Wenen met Martin in bur gerkledingoeten
opnemen?
Nee, dat
P
g
kon weer niet want ze zijn
zijn zojuist
zojuis
getrouwd en Martin trouwt als SS'er
per definitie in uniform. In het boek is
de hele scène veel minder een
probleem. Daar is hij
geen SS'er
P
hijnog
gg
en zie je bovendien niet hoe schokkend
het beeld van een Duitser in uniform
zij arm die naar
met een bruidje
l aan zijn
stoet davidsterren staat te kijken.
J
Voor een hoop
P mensen zou het te
heftig
geweest zijn.
zijn Een ander
gg
In de vierdelige
g serie had ik
een surrealistisch effect aangebracht
g
door de dode David en de dode Martin
op
leeftij die ze hadden toen ze
P de leeftijd
in het heden opP te voeren. In
de hotelkamer van Lotte ligt
g ineens
David bij
bi haar opP bed en hebben ze een
soortra
gesprekje:
g iPP
gg P l "Ik was je
l
bijna vergeten,"zetgde oude Lotte,
"het was me bijna
"Leugenaar
"
J gelukt."
g
g
zetg hij Jzelfvoldaan. Als de dames door
het bos lopen
loot
P
P Martin daar ineens
achteraan. Die vierdelige
g versie van het
scriPt eindigt
er
dan
mee
dat Lotte en
g
Anna in het bos liggen
dat
gg te slapen,
P
Anna sterft, en dat het langzaam
licht
g
wordt. En dan zie je dat even
verderop
P
Martin en David teen
g een boom zitten
en een sigaretj
si aretej roken. Martin in een
losgeknoopt SS-uniform David zoals
we hem kennen. Nu zat er in de

commissie van het Stimuleringsfonds
g
een joodse dame die dat absoluut niet
trok. Ze vertelde dat het beeld van een
joodse
jongen en een SS'er
' die gezellig
l g
g
g
zij ze ook
een sigaretje
l roken,^ al zijn
g
keer dood, haar veel te ver
ging. Toen hebben we nogg even
gg
overwogen
om ze elk een eigen
boom
g
g
teeven
een
eind
van
elkaar
af,
g
, maar
uiteindelijk hebben we besloten om
het er helemaal uit teooien.
Achteraf
g
ben ik daar heel blijJ mee, want als ik
nu naar de film kijk denk ik dat het
een rare stijlbreuk
stijlbreuk was geweest.
g
Bovendien houdt het de afwikkeling
van het verhaal op.
P Ook om die reden,
de vaart van het verhaal, dat zo al lang
^ zijner veel mooie beelden
is zijn
g enoeg
gesneuveld.k
Ik had aanvankelijk
J
bijvoorbeeld
veel meer onderwater)
beelden; we hadden zelfs een klein
boekje met mooie kleine meisjesboekje
l es
beelden. Ook de zeilboot van David
kreeg
tijd
g in een eerdere versie meer tijd.
van
een
zeilboot
die
P
l
onder vol zeil over een leeg
gaat
g meeraat.
op
P het water en ook niemand
in de boot. Een spookbeeld,
, gekoppeld
g PP
P
aan de oude Lotte die terugdenkt.
Maar
g
het houdt allemaal veel te veel P,
o want
het verhaal stokt als je iets alleen laat
zien omdat het
mooie'
plaatjes
P
oplevert.

l

l

l

l

Andere wijzigingen
`De wijzigingvan het slot, en dan
vooral de wijzigingvan de locatie, een
wandelin
wandelingin het bos in plaats
van
P
zittende dames in het modderbad,
stond me vanaf het begin
vooroen.
ogen Ik
g
dat de film eindigt
met
het
beeld
g
van de zussen die lepeltje-lepeltje
liggen
li
en zoals al twee keer eerder in de
En ze moesten alleen zijn. Ze zijn
zij
verdwaald, verdwaald in hun
leven, verdwaald in hun verhaal,
verdwaald in het bos. Alleen maar met
elkaar. Een andere wijziging
l g g in het
slotdeel is dat Anna bewust naar Lotte
op
P zoek is. Ze heeft Lotte's dochter

gebeld
en weet dus waar haar zus is.
g
Ze weet ook dat ze zelf stervende is. In
het boek is de ontmoetingpuur
gP
m
heeft
toevallig.
hee me
g
g Die toevalligheid
altijd gestoord. In de film past
de
altijd
P
motivatie van Anna bij ons uitgangspunt
dat het vooral moest gaan
om het
g
P
verlangen van de meisjes.
meisjes Ze voelt dat
doodgaat
en wil Lotte nog
g één keer
g
zien. In het algemeen
is
het
goed
om
g
g
in film het toeval te mijden. Film gaat
g
toch meer over de held die ergens
heel
g
bewust achteraanaat.
In film moet je
l
g
veruiterlijken,
l
^ omdat Jje nu eenmaal
zoalseze
g dg niet in een hoofd kunt
kijken. De onderwaterbeelden,
waarvan ik er veel meereschreven
g
heb dan in de film zijn terechtzijn
bijvoorbeeld
l
bedoeld
g ekomen ^ zijn
om het verlangen
van de meisje
meisjes in
g
te brengen.
Een ander voorbeeld
g
is het tasje van Lotte dat ze laat staan in
een café. In het boek heeft Lotte in
toenemende mate een schuldgevoel
g
over alles wat misgaat
door haar doen.
g
Om te laten zien dat ze zich schuldig
voelt heb ik haar dat tasje
J laten
zij Lotte en
vergeten.
In het boek zijn
g
niet samen als hij wordt opgepakt.
In de filmaat
hijteruggnaar het café
g hij
waar zeezeten
hebben om dat tasje
tasj te
g
en wordt daardoor opgepakt. In
het boek is de arrestatie alleen in
afgeleide zin Lottes schuld. Ze wilde
maken en daardoor is
P
g een afspraak
David op
plek waar hij wordt
PdeP
opgepakt. In de film is het concreter
haar schuld, omdat ze veel directer bij
de arrestatie betrokken is. In de scène
daarna, waarin ze Anna een brief
schrijft om te vragen
g wat Buchenwald
ei
eigenlijk
is,
staat
dat tasje
tasje Pprominent
l
^
g
in beeld en kijkt
J Lotte er ook naar. Het
tasjeletterlijk
is dus letterlijk een veruiterlijking
g
l
van haar schuldgevoel.
Dingen
g zij
zijn in
g
zichtbaarder dan in een boek.
Neem heteborduurde
zakdoekje,
J^ dat
g
in het boek twee keer voorkomt. In de
elan rijk attribuut dat
film is het een belangrijk

l

l

l

l
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de band van de zusjes
l zichtbaar moet
maken. Iets soortgelijks
het
P
g J bepaalde
enorme verschil in behandelinggvan de
meisjes Er
scheidingg van de kleine meisjes.
g
J nog
g al wat recensenten gevallen
over de dramatische manier waaropPwe
dat in de film vorm hebbene
even. Je
gg
houdt ervan of 'e
l houdt er niet van. In
meisje
het boek is hetrachti
p
gdat de meisjes
doorhebben wat er met zeaat
g
gebeuren.
Ze reageren
dan ook eigeng en
g
g
lijk
l niet op
P het feit dat ze uit elkaar
gehaald worden. Ook dat is zoals het in
g
het echt waarschijnlijk zou gaan.
g
Kinderen kijken
niet in de toekomst en
l
hebben ook niet door dat ze moren
g
niet meer bij elkaar zullen zijn
zijn. e zult
niet horenillen
en schreeuwen. In
g
de film is datillen
en schreeuwen
g
weliswaar een kunstmatigg iets, maar
het is tevens de bodem waarvan je
l de
rest van de film bekijkt
l^ de bodem van
het drama van deze twee vrouwen. In
het boek is hetroeien
van de heimg
wee en het verlangen
over
meerdere
g
hoofdstukken uitgesmeerd.
In de film
g
moeten wij
in
ongeveer
wij deze episode
P
g
tien minuten vertellen. Ik weet niet of
ikeli'k
ik denk dat jejeals je
l
^
g J heb, maar
de scheidingg veel subtieler aanpakt
de
P
toeschouwer van de film het ideeeeft
g
dat het allemaal wel meevalt. je kunt in
een film het innerlijke
innerlijkep
proces dat in de
hoofdjes van die meisjesP
plaatsvindt
niet laten zien. je kunt, anders dan in
een boek, alleen uiterlijke dingen
g laten
zien. Als lje de scheidingsscène
uit het
g
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boek letterlijk
l zou verbeelden zou dat
betekenen dat ze uit elkaar worden
gehaald
en dat ze dan rustigg meelopen.
Pen
g
Dat ervaart de toeschouwer niet als erg.
g
In de film is het wel erg
g en dat moet
ook. Dat het zo schokkend is kan ook
een nadeel zijn.
zijn mensen die
l Er zij
zitten te huilen, maar er zijn
ook mensen die meteen de hakken in
het zand zetten: "Ho.... mag
g ik het zelf
beslissen alstublieft?" Het is een
Amerikaanse oplossing
P
g
g die ze gekozen
hebben. Als je zo'n enorm verhaal te
vertellen hebt moet je
l
J de werkelijkheid,
ook die van het boek, zo af en toe
verdichten en verheftigen.
Je gebruikt
g
g
in een film nu eenmaal watrovere
g
middelen. Ik weet bijna zeker dat je
l het
niet op
een
subtiele
manier
had
p
kunnen verfilmen en dat het dan ook
zo dramatischewerkt
had. Als
g
recensenten dan opmerken
dat uit het
P
begin van de film al duidelijk
duidelij is dat de
op
publiekssucces
Pp
g
denk ik: "Godzijdank
"Godzijdank wel jja!" Hou toch
op.
zijn nu al 65 0.000 bezoekers
P Er zijn
geweest
en dat voor een film die niet
g
commercieel ,g
glad of gelikt
is. Daar moet
g
blij mee zijn.'
iedereen'
gewoon heel blij
J
Grote ing
ree P

`Behalve veel wijzigingen
in de details
l
van het verhaal is er nogg één grote
g
in
ingreep
ree geweest. In het boek is de
houdingg van Anna tijdens
tijden het bezoek
voor de oorlogg van Lotte sterk
afwerend. Waarschijnlij
Waarschijnlijk
zou het in
l
echte leven ookzogaan
zoaan. De levens
de zusjes
l hebben niets meer met
elkaar te maken, ze zijn
J volledig
g uit
elkaare
roeid.
In
het
boek
is
die
gg
afstand tijdens
het korte bezoek van
l
Lotte niet meer te overbruggen.
Toch
gg
afstandelijkhei onbevredivond ik die afstandelijkheid
g
^ misschien vooral omdat het mijl
sympathie kostte voor Anna. Haar
mij
houdingg kost haar P
punten in mijn
ogen en ik was er van overtuigd
g dat dat
bi' de kijker ook zou g
gebeuren. Omdat
bij

de film zich in alle scènes die aan het
bezoek voorafgaan
vooral richt op
p het
g
verlangen
g meisjes
van de meisjes kan
jeje p
op het
moment dat ze elkaar voor het eerst
weer vinden niet volstaan met koele
Hoe Amerikaans het
a fstandeli'kheid.
J
zij
ook is,^lje wilt als toeschouwer op
P zijn
een moment van toenadering
zien. De zusjes
l zullen elkaar niet
ongecompliceerd in de armen kunnen
alles is
vliegen
onder het motto: "Hup,
p^
g
zijn. Maar
Dat zou idioot zijn
weergoed."
g
zijnminst wil jej van allebei toch het
Pzijn
diepe
zien om dat zusje
zusj te
p verlangen
g
In het boek heeft Anna
eigenlijk
l al bij voorbaat besloten zich te
g
wapenen
teen
P
g de emoties die de
komst van het zusje
l met zich meebrengt.
Dat
is
schrijnend
schrijnen
en mooi.
g
in de film heb je geen tijd
tij om dat
schrijnende
proces
te laten zien.
p
l
e moet het in vijf
J minuten doen. Ik
kijke
je als kijker
was ervan overtuigd
g dat je
van een koude kermis thuis zou
komen als je
P die manier zou
l het op
oplossen.
Ik
heb
het
overigens wel ook
p
op
In de
P die manier uitgeschreven.
g
zoektocht naar de beste oplossing
P
g die
recht deed aan beide verhaallijnen
die
l
in deze scène moesten zitten, sterke
duidelijk
toenaderingg maar ook een duidelijke
hebben we uiteindelijk
l de scène
met de foto bedacht. Na aanvankelijke
l
toenaderingg levert de afscheidsscène,
waarin Lotte een foto van David laat
zien en Anna reageert
door te zeggen
g
gg
dat ze even dacht dat het een jood was,
de wendinggp
op die ervoor zorgt
g dat
Lotte afstand neemt van Anna. Er is
zijn
veeloede
wil bij
bijallebei,^ maar het zijn
g
nieuw
de
omstandigheden
die
ze
uit
P
g
elkaar halen. Anna kan er niets aan
doen, ondanks haar opmerking,en
Lotte kan er niets aan doen. In het
boek is het Anna's halsstarrige houding
g
die ervoor zorgt
blijft Ik
g dat de afstand blijft.
Anna daardoor in het boek een
tijdje
heel
vervelend en dat wilde ik niet.'
l l

Geest van het boek

hoe het lot ons leven beïnvloedt en hoe
`Ik heb nu één keer een boek bewerkt en
wijl
daartegen
g teweerstellen. Ik heb
ik heb me erover verbaasd hoe vrijJ ik me
tijdens het schrijven
schrijve steeds als motto
voelde om met dat boek te doen wat ik
vastgehouden
aan de zin: "Oorlogg kent
g
wilde. Ik heb steeds respect
gehad voor
alleen maar slachtoffers." Als ik kijkers
P g
het hoofdthema van het boek, maar los
naar de film datevoel
kan geven
heb ik
g
g
daarvan had ikelukki
weinigglast van
in
de'
boekgewerkt.'
geest van het
g
g
respect.
Het boek leent zich er ook wel
P
voor om in de details dip gen te veranderen zonder dat je de adem van het
Frank Blaakmeer studeerde theologie aan
eheel
ve
est.
Tessa
de
Loo
is
met
een
Rijksuniversiteit
Groningen
Groning
en wisrP
g
tjksuniversiteit
ijzersterk
idee gekomen
dat
door
allerlei
kunde
aan
de
Hogeschool
Leeuwarden.
l
g
g
wijzigingen
in de details van het plot
Hi' is werkzaam als docent wiskunde aan
Hij
P
waarschijnlijk
het Christelijk G
GYymnasium Sorghvliet
in
waarschijnlijk ook niet kapot
P te krijgen
lg
g
zou zijn.
ergens
over,
Den Haag.
wezenlijk
J Het gaat
J
g
gHijJ was een tijdlang
g wezenlijk
gals film-en dat heeft ook de lol in het schrijven
recensent werkzaam bi'J de Universiteitsvan het scenario veroorzaakt. Het zegt
krant van de RUG enubliceert
nogg af en
p
wi mensen in elkaar zitten,
iets over hoe wij
toe, vooral over film.

l

de

l

Meer informatie
Het Nederlands Instituut voor Filmeducatie
NIF
al een aantal jaren
l aren
) organiseert
g
rojecten voor het onderwijs
onderwijsop
P het gebied
projecten
g
van film. Van recenter datum zijn
1 de
opP hetgebied
van `boek en film'.
j
g
Proecten
Na lesmateriaal bij de verfilmingen
g van Tim
Krabbés De grot en De oesters van Nam Kee
van Kees van Beijnum
is er nu ook
1
bi De tweetingg an Tessa de Loo.
materiaal bij
bi specifieke
Behalve lesmaterialen bij
P
boekverfilmingen
g is er ook een inleidende
lessenreeks over de verschillen en
overeenkomsten van boek en film
beschikbaar. Meer informatie: www.filmeducatie.nl of TsJP/
i Letteren I2-3.

[Advertentie]

Eldorado heeft oog
voor efficiënt 1iteratuurond, i

E do

•
•
•
•

aantrekkelijk literatuuronderwijs voor de tweede fase
prikkelende teksten en heldere uitleg
vakoverstijgend Basisboek
uniform opgezette Teksten- en Opdrachtenboeken voor Nederlands, Engels,
Frans en Duits
• afzonderlijke boeken voor havo en vwo

Bel voor meer informatie
de Docentenlijn (0575)
of ga naar
www.thiememeulenhoff.nl
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Onder de indruk van het boek
Een onderzoek naar genrebeleving

Het lezen van boeken mag zich in deze tijd van gedigitaliseerde informatieverschaffing nog steeds in een grote

belangstelling verheugen. Voor elk soort boek is er wel een
geïnteresseerde lezer die, zodra deze een specifiek boek uit
het enorme boekenaanbod aanschouwt, dat boek benoemt
als onderdeel van een specifiek genre. Een verslag van een
onderzoek naar genrebeleving.
Ronald Piters

Boekverkopers
in Nederland hanteren
P
hetenre
waartoe een boek behoort als
g
segmentatiecriterium.
Zij
Zij rangschikken
g
g
namelijk hun assortiment zo dat het
overeenkomt met de Nederlandse
Uniforme Rubriekindelingg (NUR
— voorheen Nederlandse Uniforme
Genre-Indeling,
en de Stichting
g
speurwerk
boekenomnibus-rubrieken.
P
Over het algemeen wordt in boekhandels bovenaan de kasten door labels de
grove driedelingg aangegeven van
g
literatuur' ,'spanning' en `romantiek'
als aanduidingg voor het assortiment
boeken in dezeenres.
Naargelang
g
g de
g
omvang
van
het
assortiment
ziet
het
er
g
per
boekhandel
meer
of
minder
edif
P
g
ferentieerd uit. Leesboeken kunnen
zowel volgens
genre als alfabetisch oop
g g
n
auteursnaamencon
Boekg ePlaatst lzijn.
sumenten hebben desondanks weinig
moeite zelf het boekenaanbod naar
genre te onderscheiden zodra ze de
boeken in de winkel onder ogen
krijgen.
De buitenkant van een boek
Jg
`vertelt' over het algemeen
goed
of een
g
g
boek tot het spannende,
het literaire of
P
het romantische boekgenre
behoort, zo
g
mijn onderzoek Is dit boek wat
blijkt uit mij
eurs
mij?
) Genreherkenning
g envoorkeurs-

l
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vorming
g P basis van het boekomslag.
g Het
maakt daarbijl nauwelijks
nauwelijk verschil of er
veel of weinig
gggelezen wordt en of er
al dan niet een sterke voorkeur voor een
bepaald
genre aanwezig
g is: aan de kaft
P
g
herkent men hetenre.
Wel is er
g
invloed van het favorieteenre
opP de
g
relatie tussen een als typisch aangemerkt boekomslagg voor een genre
en
g
de initiëlereferentie
voor een boek. Ik
P
ben ook nagegaan of uit titels en
afbeeldingen
afzonderlijk een genre
g
g
kan worden afgeleid.
Dit was relevant,
g
omdat de meeste boeken in de
boekhandel met de rugg naar de klant
staan en alleen de auteursnaam en de
titel zichtbaar is, terwijl daarnaast een
aanzienlijk deel van
het nieuwe (nog
g
onbekende) aanbod wordt uitgestald
oop
g
presentatietafels waarop
P titel en
P
afbeelding
g samen de aandacht trekken.
Titels en afbeeldingen
blijke echter
gblijken
samen ertoe te leiden dat het
genre
door de boekenconsument
g
herkend wordt. Misschien worden
boeken aan de buitenkant ook nog
genuanceerder bekeken en let men oop
g
meer kenmerken om hetenre
van een
g
boek te kunnen bepalen.
Afhankelijk
P
1
van specifieke
P
ggenrevoorkeuren onder-

scheidt men mogelijk
gJ diverse
subgenres
op
basis
van meer dan alleen
sub
P
g
de titel en de afbeelding.
g De vraagg kan
wordenesteld
of potentiële
kopers
in
P
P
g
hun voorkeursvorminggvoor specifieke
P
genre-indeling
boeken dezelfdelobaleenre-indelin
g
hanteren, een vraagg die de bruikbaarheid van de officiëleenre-indeling
g
g in
namelij
twijfel
twijfel trekt. Literatuur geldt
namelijk
g
een brede categorie
die gekenmerkt
g
g
wordt door karakteristieke thema's en
onderwerpen.
Toch is literatuur in de
P
dNUR-classificatierofwe
g onderg
verdeeld in twee categorieën
waarin
g
veel van het nieuw verschenen
boekenaanbod wordt ondergebracht
terwijl de consument mogelijk
terwijl
gl een
fijnmazi
fijnmaziger
er indelingg van het
et
literaire
genre
hanteert.
De
twee
onderscheiden
g
categorieën
betreffen Nederlandse
g
literaire romans, verhalen en novellen,
en vertaalde literaire romans en
novellen. Het spannende
boekgenre
P
g
daarente en wordt door het boekenvak
daarentege
i'nmazi
als een
g
l fcategorie
ger cate g
waarbinnen deelgenres
worden
g
onderscheiden: voor het spannende
P
boekgenre
zijn
bijvoorbeeld
negen
zijner
bijvoorbeeld
g
g
codes voor evenzoveel subgenres.
Ook
g
het romantische boekgenre
is opP die
g
manier in meerdere subgenres
g
onderverdeeld.
Onderzoeksvraag
Om duidelijkheid
te krijgen
J
lg over de
mate van differentiatie van eengenre
vanuit consumentenoogpunt
is
gP
helderheidewenst
over de eigenschapg
P en van een boek die maken dat het tot
een specifiek
genre
wordt gerekend.
P
g
g

Wanneer we weten welke(typische)
kenmerken een subgenre
specificeert
P
g
tot dat wat het is, krijgen
lg we indicaties
over hoe boeken (van buiten) worden
waargenomen
en/of welke specifieke
g
P
g enre emoties een boek oproept zodra
men het onderoen
ogen
krijgt.
l Om te
achterhalen welke associaties bijJ
identificatie naarenre
door boekeng
consumentenemaakt
worden,
is het
g
naar de mate waarin
l
g oed te kijken
opgewekte
associaties verschillen voor
Pg
het lezen van boeken uit specifieke
P
(sub)genres.
Inzicht in de associaties
g
die specifieke
genres oproepen, eeft
P
gg
aanwijzingen
en voor de aard van het
overkoepelende
genre. Dient een
P
g
detective `spannend'
te zijn
zij en is een
P
uit het literaireenre
inherent aan
g
het opwekken
van identificatiegevoelens
P
g
ofevoelens
van 'bewondering'?
g
g
Ik heb onderzocht welke associaties een
specifiek
genre teweegbrengen. Mijn
gMij
P
onderzoeksvraagluidde: `Welke
(genre)specifiekezij
associaties zijn er te
bij
bi het lezen van boeken uit
specifieke
genres?' Hieruit heb ik twee
P
g
deelvragen afgeleid,
namelijk `Zijn
'Zij er
g
^ namelijk
factoren of dimensies van
typische(sub)genrekenmerken?'
en `In
g
hoeverre verschillen favorieteenres
oop
g
die dimensies?'
Op
P basis hiervan heb ik de volgende
g
hypothese
geformuleerd:
subgenres
YP
g
g
verschillen op
P onderscheiden
beoordelingsdimensies
waardoor
g
subgenres
als verschillend van elkaar
g
worden waargenomen
en `beleefd'.
g
Ik ben zoveel mogelijk
g l uitgegaan van
de bestaande NUR-coderingg voor de
indelingg van subgenres.
Hoewel
g
literatuur in die coderingg niet echt
gescheiden rubrieken oplevert
— een
g
P
enkel literair boek bestrijkt
l vaak een
veelheid van elkaar overlappende
PP
thema's en onderwerpen
P — heb ik
geprobeerd
eenzelfde soort indelingg te
geP
hanteren als bijspannend
en
lP
romantisch. Dit vanuit het idee dat

consumenten het literaireenre
g
eveneens in meerdere categorieën
g
onderverdelen. Ik heb de volgende
g
rubrieken aan het literaireenre
g
toebedeeld: `humor satire' `maatschapij/politiek', `relaties liefde
P/
intrige/erotiek', 'reisverhalen',,
`PY
s cholo gisch' `filosofisch' ,
'(auto)biografisch' en `historisch'.
Onderzoeksopzet
P
De data heb ik eind 2001 en begin
g
2002 verkregen
o
g l op
g via een vragenlijst
een speciale
pagina op
P
Pg
P internet. Dit is
in hoofdzaakedaan
uit praktische
P
g
overwegingen: in te
tegenstelling
g
g tot een
a
ieren
versie
hoeft
op
internet
PP
P
slechts eenmaal een schaal met termen
— het meten van associaties volens
g
door de onderzoeker opP basis van
literatuuredefinieerde
termen — te
g
wordeneconstrueerd.
Andere
g
voordelen van onderzoek via Internet
die hebben meegespeeld in de keuze
voor dit medium waren de res P on dentvriendeli'kheid
— de vragenlijstkan
l
worden ingevuld
wanneer
men dat zelf
g
wil de betrouwbaarheid —een
geen kans oop
interpretatiefouten
door de interviewer,
P
de toepassingsmogelijkhedenline— on
onderzoek biedt de mogelijkheid
mo eli'kheid om oop
een eenvoudige
g wijz
wijze
g en veilige
materiaal, teksten, en
concepten
uit te testen. Daarbij
Daarbij is
P
internet voordelig
met
relatief
lage
g
uitvoeringskosten
en werkt het snel.
g
Om de vragenlijst
l een betrouwbaar
g
beeld mee teeven
werd ze geplaatst
g
gP
teen de achtergrond
tegen
van de laYout van
g
de website van de Universiteit van
Tilburg,
mijn werkgever.
De
g^ destijds mijn
g
daadwerkelijke
aansturin
van
de
J
g
vragenlijst
in
l heeft plaatsgevonden
P
g
g
samenwerkingg met een onderzoeksbureau. OpP deze wijze
wijze werd tijd bespaard
P
en konden het vrag enli's
l rotocol en de
verkregen
g data meteen in SP S S een
statistischro
e evensverwerkend
gg
P ramma
worden
ingelezen.
g
^
g

De vragenlijst
op
l was gericht
P veellezers.
g
g
In eerste instantie heb ik met een
e-mailberichteworven
onder lettereng
studenten aan de Universiteit van
Tilbur g. Daarnaast heb ik in de boekensector bekendheide
gegeven
even aan het
onderzoek met als resultaat enkele
en op
verwij zin g
P boekensites naar het
I2 geldig
onderzoek. Uit de 4
g gingevulde
g
vragenlijsten
vra
bleek
ongeveer
de helft
g
l
g
van de respondenten
via zulke sites tot
P
deelname aan het onderzoek te zijn
l
bewogen.
Voor ieder favoriet subgenre
g
g
kon met een `link' naar de desbetreffende schaaltjes worden door geklikt.
g
Zodra iemand bijvoorbeeld
thrillers als
l
favoriet subgenre
aanklikte, verscheen
g
de bijbehorende
associatieschaal
l
meteen in beeld. Deze schaal bestond
uit zevenentwintig
g termen die de invuller
moest beoordelen naar de mate waarin
ze worden ervaren wanneer een boek uit
het specifieke
genre
wordt gelezen.
P
g
g
Resultaten
Uit de resultaten bleek dat vijfentwintig
g
van de zevenentwintig
g termen de
genrebeleving
personen adequaat
^
g
g tussen P
weerspiegelden. hieruit konden drie
dimensies of factoren worden benoemd,
namelijk 'spanning' `beklemming,
namelijk
'
'spanning', `boosheid'
`schrik'
'huiver',
,
'vervreemding',
`wreedheid' ,
g, 'mysterie',
y
`raadselachtig,
en
`o
luchtin
P
g'
g^
`genot' `Plezier'^'pre',
'verrassing',
P
^
g,
`bewondering' , `s YmP athie' ^ `bevesti g in gg,^ `voldoening^
' `be
^P^ ' en `betoveringg') en `hartstocht' `romantiek'
^Passie'
`liefde' verlangen',
'verontwaardiging',
g
en 'verdriet'). De betrouwbaarheid van
elke factor is hoog
g en meet hiermee
hetzelfde. Deze indelingg heb ik als
basisenomen
voor verdere analyse
Y en
g
heeft betrekking
op de mate waarin
gP
favoriete subgenres
verschillen opP de
g
bovenstaande dimensiesdeelvraa
g 2).
Hiervoor heb ikenre
rofielen
P
g
gevormd,^ wat de materie inzichtelijke
inzichtelijker
g
Allereerst heb ik deemidg
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delden en standaarddeviaties van de
genres
berekend met betrekkingg tot de
g
dimensies 'spanning,' `genot' en
`hartstocht'. Daarna is met behulpP van
een variantieanalyse
Y – een techniek om
een aantalroe
s
emiddelden
g Pg
tegelijkertijd
met
elkaar
te vergelijken
g l en –
l
g l
getoetst of er verschillen bestaan tussen
genres.
Genreprofielen
P
De mate waarin de spannende
boeken
P
spannende
elementen
bevatten,
P
verschilter
Het horror- en
P subgenre.
g
griezelgenre
bezit
deze
elementen het
g
g
sterkst, science-fictionromans bevatten
daarentegen
de minst spannende
P
g
elementen. Thrillers scorenua
^l spanning
P
g
iets beter dan science-fictionromans,
maar worden als minder spannend
P
ervaren dan detectives, oorlogg en
avonturenromans en fantasyromans.
Y
De spannende
boekgenres
blijken
l
P
g
significant
van elkaar te verschillen oop
g
elementen die duiden op
P 'spanning'.
Fantasy
P het
Y scoort het sterkst op
kenmerk ` genot'. Daarna verschaffen
science-fictionromans, ,detectives,, horroren'ezelromans
en oorlogavonturen^
g - en
romans het meeste leesgenot.
Het
g
zwakst op
de
kenmerken
die
clusteren
P
tot `genot' scoren thrillers. Ook als het
tonen de resultaten
g aat omgenot
g
significante
verschillen tussen de genres.
g
g
Met betrekkingg
tot de scores op
P de
kenmerken voor `hartstocht' kan
wordeneconstateerd
dat de spanPg
nende boekgenres
ook
daarin
g
significant
van elkaar verschillen, al
g
zijn de verschillen gering
g
g tussen de
zwak scorende horror- enriezelg
romans detectives en spionage en
science-fictionromans. Hetenre
dat
g
het sterkst scoort is fantasy.
Y
Het literaireenre
g
Literatuur met de meeste spanning
zijn
P
gl
het historische en het filosofischeenre.
g
De minste spanning
P
g bevatten romans

i8
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die als humor en satire zijn aan te
merken. De verschillen tussen de literaire
genres zijn
zijn echter niet significant
voor
g
g
wat betreft het element 'spanning'.
Ook voor de kenmerken die vallen
` enot'gl
zijn de verschillen tussen
onder
de onderscheiden literaireenres
niet
g
significant.
Het
genre
waarbij
waarbij
genot
het
g
g
sterkst wordt ervaren is hetauto biografische genre, terwijl
l dat het zwakst
g
is bijl het g
genre relaties/liefde/intrige/
erotiek. Anders is het voor het kenmerk
`hartstocht'. De literaireenres
g
verschillen hierop
van elkaar.
Psignificant
g
Het historisch literaire bevat het sterkst
de elementen voor hartstocht, bijna
directevol
g door het relaties/liefde/
g d
intrige erotiek genre. Het zwakst op
P dit
kenmerk scoren deenres
humor/
g

satire, reisverhalen en filosofie. Het
psychologischeg
genre en het maatscha P
i' olitieke genre
bevatten een
PlP
g
gemiddelde hartstocht.
g
Het romantischeenre
g
Slechts twee subgenres
worden door de
g
respondenten
gelezen:
streekfamilieP
g
en doktersromans en romantische
verhalen. De elementen voor 'spanning'
scoren het sterkst in de streek-, familieen doktersromans. De elementen voor
`genot' en `hartstocht' zijn
l het sterkst
bi'J de romantische verhalen. De
verschillen tussen de twee subgenres
g
zijn echter niet significant.
g

Conclusie
De resultaten tonen dat deenrebeleg
vin^van favoriete genres
in drie
g
dimensies uiteen valt: spanning,
P
g^ genot
g
en hartstocht. Voore
refereerde
gP
spannende
subgenres
zijn
zij de verschillen
g
P
de beoordelingg van deze drie dimensies
significant.
Voor literatuur is dat alleen
g
heteval
voor de elementen onder
g
romantische
`hartstocht' en bij
genre
zijn
er
geen
significante
zijn
g
g
g
verschillen te bespeuren
in de mate
P
waarin de betreffendeenres
opP de drie
g
dimensies scoren.
Het lijkt erop
genre
P
g
P dat het spannende
door boekenconsumenten wordtezien
g
als eengoed
te scheiden genre
doordat
g
g
ze een karakteristieke beleving
toekennen aan elk van de favoriete
subgenres.
Opmerkelijk
l is dat fantasyY
P
en science fiction door de boekenconsument duidelijk als twee verschillende
g enres worden gezien iets dat ook uit
de NUR-coderingg blijkt.
blijkt
het literaireenre
is het anders.
g
De onderscheiden subgenres
worden
g
alleen als significant
verschillend
van
g
elkaarezien
voor
de
elementen
die
g
Kennelij wordt
duiden opP `hartstocht'. Kennelijk
toch niet zo fijnmazig
g
waargenomen
als ten behoeve voor dit
g
onderzoek is verondersteld. Probleem
voor consumenten om subgenres
binnen literatuur te kunnen duiden is
misschien ook dat daarin diverse thema's
met elkaar meanderen. Literatuur
wordt in dat oPzicht wellicht verward
met romantisch, iets dat althans naar
voren kwam uit onderzoek van mijn
hand waarin boeken van buiten werden
aanschouwd – zie het in de inleiding
genoemde
onderzoek – en gekeken
werd
g
g
in hoeverre dat initiële voorkeur wekte.
Dat het romantischeenre
geen
g
g
belan
rijke verschillen laat zien is zeer
belangrijk
tewijte
wijten aan het feit dat
waarschijnlijk
l
een handvol respondenten
P
aangaf
g romantisch te lezen.
Zoals ieder onderzoek roet
P ook dit

l

l

nieuwe vragen
g oP. De resultaten bieden
handreikingen
g voor een realistische (r)
kilk P
op het boekenaanbod, hoe dit
wordt waargenomen
en geprefereerd.
gP
g
Verder onderzoek zou zich kunnen
toespitsen
op
g in
P
P de emotionele beleving
de voorkeursvormingg voor leesboeken.
Zullen deevonden
dimensies van
g
genrebeleving
terugkomen
g
gbijvoorbeeld
l
g
bi' specifieke titels van een auteur uit
bij bepaald
subgenre?
En in hoeverre
g
P
zijn
de
genredimensies
te relateren aan
l
g
het uiterlijk van het boek of aan de
inhoud van het boek? Met betrekking
tot de kaft van een leesboek houden ze
wellicht verband met het samenspel
P
van titel en afbeelding,de kleurstelling,
g,
de weergave
van bepaalde
Ppatronen,
P
g
lijnen en kaders (steeds opP dezelfde
tijdsbeeld dat
wijze bijvoorbeeld),
wijze
l
^ het tijdsbeeld
een cover spreekt.
Vragen
en
P
g
veronderstellingen die roepen
om een
P
en antwoord. Wellicht dat dit kan
gede
ge
door onderzoek te
g
doen onder lezers binnen het voortgezet
g
CKV-onderwij naar hoe
onderwijs en CKV-onderwijs
leesboeken beleven en aan een
bepaald
genre
toebedelen.
P
g

Ronaldd Piters promoveerde
in 2000 aan de
Roa
P
Letteren aculteit van de Universiteit van
Tilburg
op een dissertatie over de rol van
gp
boekomslagen
g
g g^getiteld
g in het keuzegedrag,

l

Is dit boek wat voor mi'? Genreherkennin gen voorkeursvorminggP
op basis van
Zij interesse richt zich
. Zijn
het boekomslag.
g

op consumentenbelevingvan en voorkeursI
vormingoor
p
g (cultuur)producten.

l

l

l
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Striptekenaars bewerken Haar
Kunstzinnige ontwikkeling via strips in de klas
`Vanaf een bergtop kijkt een amazone neer op de karavaan
die onder haar langs trekt.' Dit is strook go uit het scenario
dat striptekenaar Rolf Thyssen schreef voor het CKV-1 project `strips in de klas van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond. Laury Persoon uit 4-vwo kreeg de opdracht om deze
strook creatief in te vullen. De andere 209 leerlingen uit 4havo en 4-vwo kregen eenzelfde opdracht voor de resterende
197 stroken. Het resultaat is het prachtige stripalbum Farao
Feros dat in een oplage van 2300 exemplaren professioneel
werd gedrukt. In maart 2004 zijn de 4-havo en q.-vwo klassen aan de slag gegaan met een stripalbum getiteld Haar.
I ne Pels

0 Phet Dr.-KniPp
enber colle
e worden
g g
de lessen CKV-i anders ingevuld
dan
g
Mij
oPandere middelbare scholen. Mijn
collega Michael Grefrath en ik hebben
niet met een methode
g
te werken, maar met drie zelfgekozen
thema'ser
uitgaan
van een
Pjaar,
l die
^
g
stromin uit een bepaalde
cultuurperiode.
stroming
rP
P
Momenteel is het thema `De jaren
tijden
zestig'
g aan de orde. Omdat er tijdens
jaar
thema 'Egypte'
twee
jaar
geleden
zo
gYp
g
enthousiast aan het stripalbum
is
p
g ewerkt laghet voor de hand om ook
de jaren zestigg beeldend uit te werken
e
in een strip.
in ggeP Wederom is de hulpp
die vier uren
roepen
PThijssen,
van Rolf
met een klas aan de uitwerkingg van het
scenario werkt. Per thema worden op
het Dr.-KmPP
enber colle
egvoor CKV-i
g
twaalf mentorlessen ingevuld
en twaalf
g
carrousellessen. Een carrousel bestaat
uit vier lessen die door een discipline
worden ingevuld
bijvoorbeeld
het vak
wo
g
^
g Tijden
Tijdens een
ruimtelijke ordening.
krijgen
de leerlingen drie
l gg

verschillende carrousels aangeboden.
g
In de mentoruren komt het culturele
stuk van deeriode
aan de orde. De
P
carrouseluren zijn gericht op
P de
kunstzinnige
g ontwikkelingg van de
leerlingen.
Hierbij
Hierbi gaat het erom de
g
en zelf te laten ervaren hoe
leerlinge
kan ontstaan. Per carrousel
werken de leerlingen
P
g aan een bepaalde
opdracht die gerelateerd
is aan het
g
thema bijvoorbeeld
bijvoorbeeld een muzieko p thema,
dracht een beeldende opdracht,
p
, een
filmanalyse
Y of zelf werken met de
camera of een ruimtelijke
ruimtelijke opdracht.
P
De carrousels worden ingevuld
door
g
vakdocenten uit eigen
g school of door
mensen van buiten.

Egypte
gYP
Farao Feros was
Het stripboek
P
onderdeel van het thema 'Egypte'.
gYP
Tijdens de mentorlessen kregen
Tijdens
g de
s
leerlingen de belangrijk
gl te culturele
overblijfselen uit de Egyptische
gYP
geschiedenis
eschiedenis aangeboden
zoals het
g

en
l^ de goden
g
g eloof in die tijd,
odinnen de farao's, de piramides,
godinnen,
, het
p
beeldschrift, het leven in die tijd, het
proces van het mummificeren. In de
carrousellessen muziek werd de opera
P
Aida van Jules Massenet aangeboden.
g
Opdrachten
waren gericht
opP de
P
g
beleving
g van de muziek. In de beeldende lessen tekenden de leerlingen
g
estie van een reliëf chameen sugg
p levé door middel van licht en
schaduw zoals dat in Egypte
gebeurde.
gYP g
De opdracht
was
een
troon
te
tekenen
P
voor eengod
/farao
die
zelf
ook
in,^P
op of
g
naast deze troon aanwezigg is. De
attributen van dezeod
g moesten ook
zichtbaar zijn.
l De resultaten waren
Tijdens de ruimtelijke
ruimtelijk lessen
prachtig.Tijdens
en de leerlingen
ontwierpen
^
g een Egyptisch
dodenmasker. Eén carrousel was
gewijd
gl aan het tekenen van een
striPboek. We kwamen opP het idee door
het stripboek
van Kuifje.Voor deze
P
lessen werd eenrofessionele
P
striptekenaar
van buiten ingehuurd,
g
P
Rolf Thijssen.
l
Strip
Op
maandagen
g
g
P vier achtereenvolgende
heeft Thijssen
Thijssen acht klassen les gegeven
gg
over het maken van een strip.
P De eerste
les was een introductie met uitleg.
g De
leerlingen kregen
g
g een uitgewerkt
scenario waarvoor een (kort) verhaaltje
sce
van Herodotus derondsla
gvormde.
g
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Thijssen heeft dit verhaaltje opgerekt
Thijssen
Pg
tot een achtenveertigpagina's
tellend
gPg
stri verhaal. Het scenario is weer
stripverhaal
opgedeeld
in r98 stroken.
pg
Het verhaalaat
g over een farao opP wie
een vloek rust. Om de vloek te verdri'J
ven moet hijlP
op zoek gaan
naar een
g
vrouw die nog
g nooit iemand gek
g
heeft en haar kussen. Elke leerling
kreeg
Deze kon
g een strook toegewezen.
g
bestaan uit een, twee of drie aparte
p
Als een strook een halve of
P laatjes.
l
helea
er met drie
P ina
g besloeg,
g^
of vierpersonen
aan gewerkt
worden.
P
g
Een leerlingg kreegg een korte beschrij-l
vingvan wat er in de strook moest
gebeuren.
Daarna was hij
hij vrij
vrij om een
g
eigen
creatieve
invullin
te
geven aan
g
g g
de strook, mits daarbij de rode draad
van het verhaal niet werd verstoord.
Een leerling
g die niet het hele verhaal
gelezen
Blezen had en een strook kreegg met de
zin: 'Hij ging
g gopP de bok zitten,' tekende
een mannelijke
mannelijke geit
van de
g in plaats
P
koets die bedoeld was. Deze bok moest
overgetekend
worden.
g
Intussen konden de leerlingen
g alvast
oefenen door zelf eenpotloodtekening
g
te maken vano
e 'es en huizen uit
P PP
het oude Egypte.
Thijssen had hiervoor
gYP Thijsse
referentiemateriaal verzorgd:
g
basistekeningen
g van een farao, een
soldaat een Egyptische
vrouw,, een
gyp
dorpsgezicht. Opdrach
0 dracht was het
van de tekst metotlood
P
balpen
inkt. Digitaal
P of gewassen
g
g
inkleuren mocht ook. De tweede les
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begonnen
de leerlingen
aan hun strook
g
g
metotlood
en
gum.
Afmetingen
P
g
g van
deplaatjesstonden in het scenario.Veel
delaatjes
leerlingen
g werkten de tekeningen
g tot in
detail uit. Soms merkte men dat
iemandoed
g was in het tekenen van
paarden. Deze werd dan gevraagd
P
g ook
g
op
een paard
te tekenen.
P andere plaatjes
P
P
Dat is niet erg,
het belangrijkste
is
g^
gl
dat leerlingen
leren
om
te
visualiseren,
g
de tekst om leren zetten naar beeld. De
derde en de vierde les werden besteed
aan het omtrekken van deotloodlijnen
l
P
met inkt en de laatste stap
P was het
inkleuren metewassen
inkt.
g
Afwerking
Alles werd ingeleverd
en er was een
g
ploeg
loe leerlingen
g die de tekeningen
g in
zouaan scannen.
Niet alles verliep
P
zonderroblemen.
Een leerlingg had
P
zo'n vijftien stroken in g
gescand toen de
systeembeheerder
besloot tot het
Y
lee halen g
van de digitale mappen.
Wegg
PP
waren de scans, alles moest dus
opnieuw.
Een andere leerling
P
g had een
stapeltje tekeningen
mee naar huis
g
genome
enomen om te scannen. Thuishij
bleek hij de map
P te zijn
ln
verloren. Er is niets meer teregg
evonden. Aaneengroep
eenroe leerlingen
g werd
evraa
d
o
nieuw
de
stroken
te tekenen.
g
g P
Ook bleek dat de tekstballonnetjes
J
moeilijk
l te lezen waren. Er is toen
besloten alle tekstballonnetjes wegg te
heeft daarvoor
l
gummen. Rolf Thijssen
in delaats
met de computer
een inzet
P
P
g emaakt met di gitale tekst. Dat ziet er
niet alleenrofessioneler
uit, maar het
P
bevordert ook de leesbaarheid. Naast
het visualiseren van het verhaal kwamen
er ook allerlei zaken aan bod zoals
ositie, het ontwikkelen
research, compositie,
van een eigen
stijl en het digitaal
g stijl
g
bewerken van de teksten.
De volgende
stap
p was het vinden van
g
een drukker die de stripboeken
voor
p
s
en
toch
naar
onze
prijs
een redelijke
P l
wensen wilde drukken. Er was besloten

het boekje in full colour uit te geven
en
g
niet als schoolkrant. De leerlingen
g
krijgen
Jg daardoor de indruk een `echt'
striPboek in handen te hebben. Grappig
pP g
is dat het helemaal niet stoort dat
eenzelfde farao er op
P verschillende
stroken anders uitziet. OpP één strook,
bestaande uitdrieplaatjes,
drielaatjes heeft een
leerlingg
de poppetjes
PPPj zelfs als harko
e
'es
etekend
zoals kleine
P PP
g
kinderen dat doen. In het totaaloverzicht
van de bladzijde
l stoort het helemaal
niet, evenmin tijdens
het lezen.
J
Elke leerling
g van onze school, ruim
190c)
in totaal,^ heeft een stripboek
P
9
gekregen.g
De reacties waren erg leuk
zowel van de leerlingen
die zelf een
g
strooketekend
hadden,
als van de
g
leerlingen
van
andere
klassen.
g
Het leuke van de stripP is dat alle
elementen over Egypte
gYP die in de
mentorlessen aan de orde zijn
geweest,
lg
zoals deiramides
het leven van
P
alledag,
g^ kleding gen dergelijke
g l vanzelf
in de strip
terugkomen.
Spelenderwijs
l
P
P
g
zijn deze onderdelen door de leerlingen
g
getekend
etekend in de strip.
P Een mooiere
verwerkingvan leerstof kun ' elJ
verwerkin
j e als
docent(en) niet wensen. Ook het
enthousiasme van de leerlingeng
mag
niet onvermeld blijven.
jonge
J
g mensen
houden van strips.
P Het samenwerken
alsroe
aan
Pproject
een
dergelijk roject
g
schept
een
band.
Een korte reactie van
P
Mark nadat de leerlingen
hun strook
g
getekend hadden illustreert dit
duidelijk: `Ik las al veel strips
p en nu kon
ik ze zelfaan
tekenen. Ik vond het
g
verhaal van Herodotus ook leuk.
Bovendien mocht je
stij
je Jje eigen
g stijl
gebruiken.'
Natuurlijkzijn
zijn
Natuurlijk
eraltij
altijd enkele
en per
g
P klas die wat meer moeite
hebben met tekenen. De opdracht
is
P
dan ook breed, het is ook mogelijk
g l
digitale
foto's te maken of in 3D
g
3 oP
computer
te
werken.
zij
Dit
zijn
P
gegenereerde
plaatjes
op
gg
P de computer.
P
P
Het is een bewerkelijke
l manier van

visualiseren. Je bouwt l'e plaatjes
P
letterlijk
door
P
J op
P in de computer
middel van draadmodellen waar ' e
texturen overheen legt. Het is leuk om
te zien dat leerlingen
g deze technieken
oPP
ikken en daarmee gaan
exPerimeng
teren.

l

De jaren
zestig
g
Het thema dat nu aan de orde is, `De
' spreekt tot de verbeelding,
jaren
zestig',
g,
g^
P
ook omdat de ouders van onze
gee
leerlingen
g deze tijd hebben mee g
maakt. Natuurlijk is de muziek uit die
tijd fantastisch om te laten horen en
zien! Er is aardigg wat beeldmateriaal
beschikbaar van muziekoptredens,
P
zoals het onvergetelijke
g
l Woodstockfestival. Ook de musical Hair wordt door de
leerlingen
Uit dit
g zeer gewaardeerd.
g
soort materiaal ontstaat een duidelijk
tijdsbeeld. De aankondiging
g g van het
stripverhaal
werd dan ook heel positief
P
P
ontvangen;
ontvan
g ^ zo zetg Elke: `Ik vind het
g eweldigom over de Sixties te tekenen
de Flower Power is een supergaaf
onderwerp.'
Marlij vult aan: `Ik
rP En Marlijn
hetaaf
dat
je
zij allen een
l met zijn
g
kan
maken
en
dan
vooral
over de
P
jareng
zestig.'. '

l

l

l

Haar.
Het verhaal van de musical Hair
is
De titel van het stripverhaal
P

hebben we echter niet letterlijk
J
overgenomen,
omdat dat voor een
g

stri Pverhaal te mager
g de
g is vanwege
vele liedjes. De musical vormt wel de
rode draad van het verhaal. Als docent
is het leuk om te zien hoe leerlingen
g
hun eigen Pg
researchleen. Een leerlingg
tekst:
had strook 126 met de volgende
g
`Maar er was een kleinprobleem dat
HIhi PP
ie over het hoofd had gezien.
g
Je ziet daarbij het hoofd van J. en opP de
achtergrond
een grote
tractor met aan
g
g
het stuur een oudere boer en aan
weerszijden een uit de kluiten
gewassen
zoon. De leerlingg wist niet
g
hoe hij een tractor moest tekenen.
Internet bood uitkomst:laa
'es van
P
verschillende tractoren zorgden
ervoor
g
juwee van
dat hijJop
zijn strook een juweel
P zijn
tractor kon tekenen.
Ook nieuwe ontwikkelingen
P het
g op
gebied
van
beeldverhalen
worden
door
g
leerlingen
al
toegepast.
Een
leerlinge
gg
strook over Haar de
heeft bij
ische a anse
man gastijl
gebruikt.
P
g lg
Deze manier van tekeneneeft
mensen
g
vrij snel tot een
de mogelijkheid
om vrij
g l
mooi beeldverhaal te komen. In deze
stijl
uit
g opgebouwd
Pg
J worden tekeningen
een aantal basiselementen met
betrekkingg tot lay-out
en tekenstijl.
Y
1 Het
dynamische
tekenstijl een soort
is eend
Ynl^
universeel handschrift voor het
visualiseren van een verhaal. Afhankelijk
je eigen
creativiteit kun lje aan
g
l van je
de tekeningg een eigen
g draai geven.
g

l

l

l

l

Erkenning
Langzamerhand
krijgt
Jg de stripP als
g
medium erkenning.
g Ze levert niet
alleen oppervlakkig
PP
g amusement. Een
beeldverhaal kan een fantasierijke,
avontuurlijke uitlaatklep
Pzijn,
l maar kan
tegelijkertijd
te
PP l visie
J de maatschappelijke
g J
van de striptekenaar
weergeven.
De
g
P
jeu d leest veel strips,
jeugd
P^ maar ook
volwassenen kun lje erop
dat
PP
P betrappen
ze tijdens het openslaan
van
de
krant
P
snel even de strips
P bekijken. Tegeng en
woordigmaken dagbladen
en
tijdl
g
gWij
schriften veelgebruik
van strips. Wij als
docenten CKV-i zijn
l blij
blij met Farao Feros
en met Haar. De strip
P betekent voor
onze leerlingen een leuke
verwerking
g
van de leerstof en een creatieve invulling
die zelfs met eengroep
^ P van 220
leerlingen
geweldig
g werkt!
g g

Ine Pels is coördinator van het vak CKV-1
op
colle
p het Dr.-KniPpenber g
ge in
Helmond. Dit artikel is totstandgekomen
g
met medewerking
g
g van haar collega
Michael Grefrath en van stripp en
reclametekenaar Rolf Thijssen.
Thijssen.J
Hij is
verbonden aan het ontwernbureau
Deamer Media Design.
Meer

informatie

www.striPsindeklas.nl
www.deamermediadesig n.nl
www.dr-kni
PPenbergcollege.nl
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Diploma vmbo-kunst
Voor havo- of vwo-leerlingen met kunstzinnige belangstelling staan er verschillende wegen open naar een opleiding
met een artistiek perspectief. Voor leerlingen van het vmbo
ligt dat een stuk moeilijker. Op verschillende scholen in het
land zoekt men dan ook naarstig naar mogelijkheden om
die doorstroming te vergemakkelijken. De Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam heeft het gezocht in een
opleiding vmbo-kunst. Een gesprek met de kunstcoördinator
vmbo van die school, Peter van den Heuvel.
Cor Gel'on
I

24

Ze hadden er indertijd
l een hard hoofd
in, de kunstpausen
van
buiten de
p
sector. CKV op
het
vmbo:
zou dat ooit
P
wat worden? Maar nogg voor het vak
officieel werd ingevoerd,
kwamen er al
g
positieve berichten uit het veld. Zoals
P
het verhaal van een enthousiaste
docente dieeengroep
eenroe aanstaande
kapsters
had
meegenomen
naar een
P
g
museum waar ze oppverschillende
schilderijen eerst uitgebreid
de
g
haardracht van de lijdende
Christus
l
hadden vergeleken
om vervolgens
g
g
diePer in te gaan
opP
de wijze
wijze waaropP de
g
kunstenaars het lijdensverhaal
hadden
l
verbeeld. Of van de leraar die met
toekomstige
g bouwvakkers langdurig
g
g de
houtconstructies en het metselwerk van
het zeventiende-eeuws museum
bestudeerde voor hij
hij ze
de tentoonstellinget
middeleeuws houtsnijwerk
houtsnijwer
g
zien. Met veel succes, want in beide
gevalleng
wilden de leerlingen graag
nogg
g g
een keer. Particuliere initiatieven als
deze groeiden soms uit tot een
schoolbrede aanpak,
P^ maar ook oop
scholen waar CKV met het boek in de
hand werd in gevoerd ontstonden vaak
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creatieve invullingen,
g ^ die getuigen
g
g van
eenroot
enthousiasme voor de
g
kunstzinnige
g vormingg van de vmbo'ers.
Sommige
scholen
gingen
g
gg nogg verder en
zochten naar samenwerkingsverbanden
g
met dans- en muziekopleidingen voor
getalenteerde leerlingen
g
g die iets in die
richtingwilden. Een van de interesrichtin
santstero'ecten
opPdit gebied
vindt
P l
g
laats
op
de
Open
Schoolgemeenschap
P
P
P
g
P
Bijlmer (OS B in Amsterdam, waar
leerlingen
g vanaf ljuli 20044 de school
kunnen verlaten met een diploma
P
vmbo-kunst.

Een nieuw eindexamen
De O S B een school voor havo, vwo en
vmbo, heeft een rijke
traditie op
J
P het
gebied
van
de
persoonlijke
ontwikkelg
P
l
ingvan de leerling,
hoog
g^
g in het
vaandel de trits `hoofd hart en handen'.
De beeldende vakken hebben altijd
l al
een belangrijke
plaats gehad
in het
g l P
g
curriculum van het vmbo. De
leerlingen
krijgen
g
lg negen
g blokken
kunstvakken in de onderbouw,J
vijf in
het eerste jaar en vier in het tweede
jaar.
In het derde jaar
volgen
l
l
g ze de

verplichte
ve lichte veertiggblokken CKV en dat is
ook al meer dan normaal, want een blok
op
P de OSB telt vijfenzestig
l
g minuten.
Het streven is van CKV meer en meer
een belevingsvak
te maken, kinderen te
g
laten samenwerken met kunstenaars en
theatergroepen in de school te halen die
niet alleen hun kunstje vertonen, maar
ook met de leerlingen
g aan het werk
g aan. En er is veel aandacht voor de
praktijk
het kunstenaarschap.
l van.
P
In het vmbo bestaat al jaren
een groep
g
P
leerlin en die tek
leerlinge
tekenen in het exa m en programma
heeft,^ maar sinds se P P g
tember 2002 is er ook eengroep
P
geformeerd die zich voorbereidt op
g
P het
eindexamen `kunst'. Net zoals je
l in het
derde jaar
kunt beginnen
met de
l
g
oP
pleidingg elektrotechniek,^ kun jl e dat nu
ook doen op
van de kunsten,
P het gebied
g
met als einddoel het diPloma `vmbokunst'. De opleiding
P
g is vooral bedoeld
voor leerlingen die later in de kunstwereld of in deeriferie
daarvan willen
P
werken, maar ook toekomstige
g werkers
in de sociaal-culturele of sociaalpedagogischel
sector zijn welkom.
Hetro
ramma
heeft in de afgelopen
P g
twee ljaar geleidelijk
g
l aan vorm gekregen.
g
g
Peter van den Heuvel, docent beeldende
vormingg en kunstcoördinator van het
vmbo, is vanaf het begin
g betrokken
geweest
bij
eweest
bij dit project:
`We zij
zijn in
P l
januari 2002 met een vliegende
start
g
be
begonnen
en in juni
was het programma
g
l
Pg
rond. Uitgangspunt waren de vigerende
g
eindexamenprogramma's beeldend

drama en muziek. Die drie vakken
werden de kern van de nieuwe
opleiding
P
g en we hebben daar
audiovisuele vormgeving
g als oriëng
tatievak aan toegevoegd. We missen
nog
g dans, maar daar wordt aan
gewerkt. Voor
het broodnodige
g
e
historisch bewustzijn
l is geschiedenis
g
verplicht
gesteld.
En omdat onze
P
g
leerlin
leerlinge
en in de toekomst zeker ook
bezig
J^ moeten
g zullen zijn,
ze minstens een vreemde taal in hun
pakket
hebben, liefst twee. Daarnaast
P
blijft
CKV
bestaan. Dat doen we
l
wettelijk
eigenlijk
ei
g de wettelijke
l meer vanwege
g
al kunnen
we daar volgens
g
mi jmakkelijk
makkelij onderuit. We doen nameo gen eg.
lijk
g Ze hebben al heel veel in de
onderbouwedaan
en dan voegt
g zo'n
g
oriënterend vak niet zoveel meer toe.'
De leerlingen
g kiezen twee van de drie
kunstvakken voor hun eindexamen.
Daarnaast doen ze als afsluitingg van het

vak audiovisuele vorming
g een schoolexamen, waarvoor ze met elkaar een
animatiefilm maken. Zoals het er nu
uitziet, is het eenemen
de leerweg,
g,
g
maar er wordt overedacht
om de
g
ar
leerlingen
ja
l ook wiskunde te
g
g volgend
laten doen, omdat het dan een theoretische leerweg
g wordt en dat biedt
meer mogelijkheden
om via een
gl
overstaPnaar het havo opP het hbo te
komen. In totaal telt de opleiding
P
g in het
cursusjaar
200
20o
zevenendertig
g
4
3
leerlingen,
rl
g ^ verdeeld over twee leerjaren.
Geen moeiteloze bevalling
Peter van den Heuvel: `Het iseen
g
moeiteloze bevalling
geweest, moet ik
gg
eerlijk zeggen
en het rare is dat het
eerlijk
gg
kan
robleem
vooral
aan deleerling
leerlin enkant
P
De docenten waren allemaal erg
enthousiast, wellicht wat overambitieus, maar dat hoort er een beetje bij.J
En dat is maaroed
ook, want alleen
g
met dit soort mensen krijg
lgJje deze

dingen
Maar je
l merkte
g
g van de grond.
dat de leerlingen,
g
g ^ ondanks de goede
voorlichtingewoon
een heel
g, g
vertekend beeld hadden van wat er
mogelijk
g l was. We hadden ze heel
duidelijk verteld,^ dat Jje met deze
opleiding
geen soapster
kon worden.
P
P
gg
Dat is, zeker in het derde jaar,
l
^ nogg niet
tot alle leerlingen
doorgedrongen. Ze
g
hebben nogg steeds het idee dat ze
geweldig
zijn en dat ze het gaan
g
gl
g
maken. Ik wil ze die illusie ook niet
direct ontnemen, dromen over later
bi de leeftijd,
leeftijd, maar ik wil ze wel
hoort bij
enige
En je
J ziet
l
g
g realiteitszin bijbrengen.
gelukkig
P van het vierde
g
g dat in de loop
plaats vindt en dat de
gP
ljaar een omslag
meesten toch hetevoel
houden dat ze
g
zij die
op
een
weg
terechtgekomen
zijn
g
P
g
erg
de
hunne
is.
Maar
we
hebben
g
ons ook een beetje verkeken op
P de
appreciatie
van het gebodene.
Als je
l ziet
g
PP
wat voor mogelijkheden
ze hebben! We
g J
met kunstedoen vier, vijfprojecten
lP
naars die uit het hele land hierheen
komen om speciaal
met deze
groep
g
P
leerlingen
te
werken
en
daar
wordt
dan
g
toch een beetje blasé op
gereageerd,
zo
Pg
g
van: "Ach dat weten we al!" Dat vind ik
zelf ergglja mmer, maar misschien
hebben we ons echteubliek
nogg niet
P
gevonden. We richten ons nu bijl de
g
werving
uit onze
P leerlingen
g
g alleen op
ei en onderbouw. Ik zou me kunnen
eige
dat we op
P den duur
geïnteresseerde
zij-instromers
van
l
g
andere scholenaan
opnemen
en ik
P
g
denk dat Jj e daardoor een watgemotiveerderroe
lg
g Pzou kunnen krijgen.
Die leerlingen
g zij
zijn dan wel niet zo
met de OSB-manier van
werken, maar ik denk dat ze daarauw
g
aangewend
zijn.
zijn. We zijn er dus nogg
niet. Zoals met elk experiment
moet je
J
P
een jaar
aa of vier vijfJ wachten voordat het
goed draait en iedereen ook de manier
heeftevonden
waaropPlje het
g
programma
wel op
manier
ro g
g
P een goede
P
kunt overbrengen.'
g
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De OSB is een zwarte school met een
vrij wit docentencorps.
P In hoeverre
speelt
het
multiculturele
aspect
een rol
P
P
in de opleiding? Van den Heuvel:
`Multiculturaliteit is hier een vanzelf
sprekende
realiteit,^ het is ons dagelijks
P
gl
leven en we staan er dus niet dagelijks
g l
bi stil. Als iets ons verwondert of
bij
intrigeert
doen we er wat mee, maar het
g
krijgt
zeker
niet nadrukkelijk
l
l de aan dacht. Wij
Wi werken samen met
kunstenaars uit de hele wereld en heel
weinig
g met de autochtone kunstwereld.'

Hoe hoogg ligt de lat?
Van den Heuvel eist veel van zijn
l
leerlingen.
`Ik wil altijd
l meer.
g
Leerlingen
kunnen boven zichzelf
g
uitstijgen
en
ik heb vaak genoeg
J gg
g
meegemaakt
dat ze zich in de loopP van
g
de tijd een bepaalde
mate van abstract
P
en conceptueel
denken eigen
P
g maakten
die je,
1 ^ als je met sommige
g collega's
g
praat,
raat niet zou vermoeden. Maar 'je
l
moet er wel naar toe werken. Het is
niet iets wat halverwege
l
g het derde jaar
aanwezig
is,
maar
tegen
het eindexag
men durf ik te zeggen
gg dat ze vanuit een
bepaald
idee kunnen werken, dat ze
P
kunnen onderzoeken, dat ze alle
eindtermen onder de knie hebben. Ze
zijn natuurlijk
natuurlijk
noggerg
g jong
l g en dat
houdt beperkingen in. We moeten geen
g
kleine kunstenaartjes van ze willen
maken, maar we moeten wel een basis
leggen
waarop
P ze zich in de komende
gg
jaren verder kunnen ontwikkelen.
Daarom moeten we ze met eengrote
variatie aan kunstvormen in aanraking
brengen.
Heel veel dingen
g
g zien ze toch
wel en veel aanbod voor scholenaat
g
ook weer in de richting
PP
g van het rappen
en skaten. Als dat heel ingenieus
g
gebruikt wordt,^ zul je
l mij
mij ook niet
g
horen, maar het is zoauw
voorspelP
g
baar en dan denk ik: nou kunstenaars,
als lje iets wilt aanbieden,^l
kijk dan hoe
je inderdaad iets van niveau kunt
brengen
g bijl leerlingen
g van veertien jaar.
l
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Dat is, daar ben ik van overtuig,
d meer
een kwestie van heelgoed
je
best
doen,
g
dan dat het niet mogelijk
zou
zijn
l om
g l
mooie voorstellingen
en
muziek
te
g
maken met een hoogg niveau en goede
g
kwaliteit, die ook onze leerlingen
g
kunnen waarderen. De straat speelt
o
P op
deze school een belangrijke
rol en juist
l
g J
daarom ligt
er voor de school een taak
om ze wat meer dan de straat te laten
zien. Daaromaan
we ook netjes
g
l
aangekleed
naar
het
concertgebouw
en
g
g
naar het theater. je kunt wel naar van
alles en nog
watgaan, maar we kiezen
g
bewust ook voor 'high
g culture'. Het is
zo'n beetje the state o the art:ga
g dat
maar eens bekijken. We P
proberen ze
een jaar
te laten P
proeven van het
l
culturele leven van Amsterdam en
hopen
P daarmee het mosterdzaadje
l te
planten waarmee ze later actieve
P
deelnemers zullen worden. Dit alles
vanuit het idee dat je daar je
l inspiratie
P
opdoet
en dat het effect heeft op
P
P de
kwaliteit van je
je werk,^ ook wanneer je
l
etalages
of
winkels
inricht. Dat is voor
g
tachtig
procent ons doel en voor de
gP
andere twintig
procent dat we de basis
gP
leggen
voor het maken van iets moois'
gg
De klacht dat er te weinig
g aanbod is
voor het vmbo wijst
l Van den Heuvel
van de hand: `Er zijn
zijn g
genoeg
g dingen
g te
vinden maar je moet wel opletten
en
P
erbij zijn. Het is helaas wel zo dat de
g rotegezelschappen
g
PP vaak de vmbo'ers
niet willen hebben, omdat ze denken
dat het lastig
gaal twintigg
g Ppubliek is. Ika
jaar met leerlingen
naar het theater
g
maar ik heb heel weinig
g meegemaakt
g
dat ze storendedra
vertoonden.
Het
g g
valt wel mee hoor. Als ze in de bioscoop
gpraten,
gewend zijn
zijn te eten en mee te
dan kun je niet direct van ze verwachje jje in een
ten dat ze weten hoe
l
schouwburg
Maar als
g
g
g moet gedragen.
docent heb je
plicht om ze daarop
jedeP
P
voor te bereiden. Gezelschappen
PP
beschouwen de leerlingen
g nogg teveel

als melkkoetje. Als een CKV€ 22^5 o kost, word
arrangement
precies
P
g
ik argwanend.
De
instellingen
moeten
g
^
er ook wel wat in investeren. Op
sommi ge plaatsen
gebeurt
dat hartg
P
stikkeoed.
Het Gras, een samenwerg
kin gsverband tussen het Van
Goghmuseum,
en
^ het Rijksmuseum
l
g
het Amsterdams Historisch museum,
doetoede
dingen,
mij betreft
ft
g^maar wat mij
g
toch nogg te veel op
Hema-niveau.
P
Leerlingen
moeten zowel op
praktisch
PP
g
als op
P theoretisch niveau geprikkeld
gP
worden. Dateldt
ook voor het
g
reguliere
CKV. Het is onderwijs.
^
l We
moeten ze iets leren, iets meegeven
g
waar ze later niet van zeggen:
ach ja
l we
gg
moesten ook nog
naar
het
theater.
g
Veertig
gPprocent zal er misschien niets
aan blijven
vinden, maar we mikken
l
toch op
procent die zegt:
P de zestig
gP
g dat
was bijzonder;
dat zullen we nooit
l
vergeten.'
g

Hoe nu verder?
Wat kunnen ze nu met dat diPloma
kunst? Van den Heuvel en zijn
1
zijl in het eerste examen projectgroepn
geweest met het
ljaar vooral druk bezig
gg
leggen van contacten
met het vervolgg
onderwijs
l, want ze beschouwen het
duidelijk als hun taak om te zorgen
g dat
de leerlingen
op
een
goede
plek
komen.
P
g P
g
Voor de vormgevers
ligt
dat
niet
zo
g
g
moeilijk. Zij
moeilijk.
Zij kunnen terecht opP een
grafisch
isch lyceum
of andere vormgeversg
Y
g evers
opleidingen, zoals de Nimeto, een
opleiding
P
g voor stand- en tentoonstellingsbouw. Bovendien bestaan er
inmiddels verschillende audiovisuele,
multimediale en mediagerichte
vervolgopleidingen.
vervol o leidm en. Er zijn
zij
l ook leerlin gen die kiezen voor sociaal-pedaP
o isch of sociaal-cultureel werk op
gg
P een
Regionaal
Opleidingencentrum
ROC
(ROC).
g
P
g encentrum
Voor leerlingen
g die (uitvoerend)
kunstenaar zouden kunnen worden,
ligt
De
l
g het echter een stuk moeilijker.
weg
daarheen
is
moeizaam
en
dat
ligt
g

met name aan de onduidelijke
duidelijke
selectiecriteria bij de toelatingg tot het
hbo. In het reguliere
kunstonderwijs
kunstonderwij
g
nog
oop
g steeds een component
P
mbo-niveau, een vervolgopleidingdie
een tussenstapP is tussen het vmbo en
de hogescholen
voor de kunsten die
g
opleide
o leiden tot uitvoerend kunstenaar of
Iets wat lijkt
lijktop
P de
inmiddels verdwenen muzieklycea.
Dat
Y
zou een ideale oplossing
P
gzijn,
l want veel
getalenteerde
etalenteerde leerlingen
g redden het niet
om eerst nogg een havo-opleiding
P
g te
volgen.
Samen
de
afdeling
Kunst,
g
g
Cultuur en Amusement van het ROC
Amsterdam, die zich tot nu toe
eigenlijk
g
l alleen richt opP de sociaal-

culturele en sociaal-pedagogische
sector, wordt nuezocht
naar een
g
mogj
elikheid om een mbo-kunst van de
grond te krijgen.
Leerlingen
g
lg
g die
kunnen aantonen dat ze over bepaalde
P
artistieke kwaliteiten beschikken,
zouden daar terecht kunnen. Zoiets zal
er uiteindelijk toch moeten komen,
maar de weg
g daar naar toe is voorlopig
Pg
nogg
lang.
g
In de andere sectoren worden de
mogelijkheden
gelukkig
g l
g
g steeds
duidelijker en het spreekt
vanzelf dat
P
het OSB-team in de komende jaren het
vervolgtraject
nauwlettend in het oog
l
g
blijft
houden.
Peter
van den Heuvel:
ï
`Weaan
onze oud-leerlingen
g
g

l

natuurlijk nadrukkelijk
volgen,
want we
nadrukkelijk
g
natuurlijk
willen weten of we op de
goede wegg
g
zijn. Zoals wij bezig
l bestaat het
gzijn,
no nergens.
Er zijn
zij cultuurscholen die
nog
g
meer in de aanbieding
zij we
hebben dan wij,l^ maar voorlopig
Pg zijn
dit
gebied
nog
uniek.
En
dat
schept
P
g
P g
ook verplichtingen.'

Cor Gel'on
J
J was vakdidacticus aan de Vrije
Universiteit en docent Nederlands op
havo vwo. HijJ is nu betrokken bi'J
op
verschillendero'ecten
phet
ggebied van
p J
leesbevorderin en culturele en kunstzinleesbevordering
ni gge vormingg en is medeauteur van de
CKV-methode Palet.

[Advertentie]

CKV1

\^ti'ilt u(aie..)er
kuntitvorn1 ingaan?
Pcrle^ Mo no i1eeii1t tib1^ leerlingen
.^
[
l0) ce11 bepaalde
1
.^ wee ^ic}lter
de ,,c}1er111ei1 varl rcr S c11i11enC1e kl.[il ti tvorinei1 C'i1l prikkelt (le leerling
oni
ceii
culturele
activiteit
.^

optimaal
voor ÍC l u 'rei(lei1.
}
Palet M orio 1 h'taat 111Í alzoil(lerli Jkc, klcllrrl .lkc i11(lCazin('^
per
ktiill(lisci l )line. Ice-lingo]
.^
1
.( ei1
kunnen z(:)vvel iildivi(1;1ecl ak ii1 .^(rOe l)^e^
.l Oi^^ klaikaal ^i^in de
.l
Palet /W (ario wordt aan(Jc^ul(1 met ^1^lntrekkcli^k
.l at1(lio^^i 5 ticcl materiaal op
l vitleo of^ (lv(l.
Filrn en Dan,, zi^11 [)tl verkrii( }1^l^ir. 1^'luzi^'k ci11^1)('atcr
^cr^c}1i^ilen irl.1 ..),005.
.^.1
,1

0575 5 9 4 O O? of kijk
Voor nleer ii)formatic: l)cl onze docentenlijn
kijko 1] wwwv . }p alet-on1ine.n1
l
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Internet en kunst
Een artistieke en interactieve onderzoeksdidactiek voor CKV
Aanschouwelijk onderwijs is een oud en interactief onderwijs is een betrekkelijk nieuw begrip. Hoe beide kunnen
samengaan onderzoekt de Noord Nederlandse Interfaculteit
der Kunsten (NNIK) bij het vak CKV.
Lidwineanssens
1

Goed voorbeeld
Professor John Caroll (Associate
Professor in Communication Research
uit
at Charles Sturt Universi
Bathurst Australië, introduceerde op
uitnodiging
Noordelijk
g g van de Noordelijke
Hogeschool
Leeuwarden
in september
P
g
2002 oPde drama-opleiding
P
g een
interactieve onderzoekscompositie.
De
P
werkwijze
is
in
principe
ontwikkeld
P
P
J
door DorothyY Heathcote in New Castle
up
(Engeland) in de tweede helft
PTyne
Yng
Wereldwij heeft
van de vorige
g eeuw. Wereldwijd
werkwijzein met name het
Engelstalig
gebied grote
invloed en
En
g
gg
g
navol in gehad in het onderwijs
onderwij voor
navolging
tot vijftienjarigen.
Door de
l
l g
integratie
van multimedia is de
g
werkwijze van Caroll in
een nieuw jasje
l gestoken.
g
Vierde' aars studenten zochten en
Vierdejaars
ontwierpen
rp informatieve websites die
kinderen van een basisschool konden
raadPle gen als assistent-onderzoekers
naar het wel en wee van het VOC-schip
Batavia, destijds
destijds op
P reis van Nederland
naar Australië. Kinderen en studenten
hadden via weblogs
(logboeken
oop
g
g
internet) contact met elkaar. De
studenten stelden vragen over het leven
op
P de hulpP van de
P en riepen
P een schip
kinderen in toen er een brief van
Willemijntchen
in nood gevonden
was.
g
l
De studenten speelden
zowel de rol van
P
onderzoeker als van een historisch

l
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Via digitale foto's, de
personage.g
weblog^
s een korte videofilm en tot slot
een ontmoeting
g met de historische
`in levende lijve' konden de
personageslijve
onderzoek doen. Toen ik een
jaar na dato de kinderen bezocht,
vertelden zijl nog
g enthousiast over hun
onderzoek: `Natuurlijk weten we alles
van het VOC-schip
P Batavia, we waren er
tochbi!'
j

l

l

Experimenten
in Nederland
P
De NNIK experimenteerde
in 2003
200
P
verder met deze mogelijkheden
in het
g l
kader van CKV-2 en CKV-3
met
als doel
3
te onderzoeken of deze werkwijze
wellicht ook aantrekkelijk
J is voor de
bovenbouw van het voortgezet
g
onderwijs.
J Het studiehuis vraagt
g om
uitda gende probleemstellingen,
g ^ opdat
P
P
leerlingen zelfstandigg werken en
J zij
zelfverantwoordelijk
zijn voor het
leerproces.
werkwijze
De werkwijze van DorothyY
Heathcote speelt
in op
P de spelbehoefte
P
P
en hanteert het onderzoeken in rol van
bi momenten)
zowel de studenten alsj
tij van
de docent. Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld in de tijd
en Realisme: `Dan ben ik
zij
nu Vincent van Gogh
zijn de
g en jullie
dorpsbewoners
van
Veenoord.'
Een
P
dergelijk
spel
intensiveert
de
beleving
der
g
l P
en verhoogt
g de motivatie voor
onderzoek. Studenten worden
uitgenodigd in de schoenen te treden
van eenpersonage en zodoende

l

handelingen
g te verrichten en
gebeurtenissen
te beleven, die vanuit
g
een culturele context zijn
l ingekleurd.
g
Hierdoor zal de vanzelfsprekendheid
P
van het eigen
standpunt
worden
P
g
gerelativeerd. Zowel de docent als de
g
leerling
g moeten vanuit de eigen
g
verbeeldingskracht
en inventiviteit een
g
onderzoeksroute ontwerpen
P en
realiseren. Er zijn geen
standaardantg
woorden want deze zijn
zijn contextbepaald
P
en ontstaan door de keuze van leerlingg
en en docent. Deze eerste onderzoekscomposities
daagden
studenten uit
P
g
elkaar te ontmoeten in voorstellingsvermog
en ,inter retatieverschillen
en
P
interactie.
In de schoenen van
Een bruiloft aan het Friese Hof werpt
P
een blik op
P de Hollandse hofcultuur.
De veelzijdige
lg Anne Maria van
Schurman uit het zeventiende-eeuwse
Franeker confronteert leerlingen met
de belemmeringen
g voor de vrouw
schrijve van
destijds en de Groninger
g schrijver
hen de
Homo Ludens vraagt
tij te onderzoeken.
kunsten uit zijn tijd
onderzoekscompositie
beoogt
P
g
interactie door alle betrokkenen met
inzet van onderzoeksge gevens voor de
verhaallijn die zij
zij
ontwikkelingg van een verhaallijn
zelflaten ontstaan vanuit te ondernemen acties. De deelnemers werken, al
dan niet in rol, vanuit betrokkenheid de
opdrachten
uit. Het personage
P
P
g en diens
en
problemen,
conflicten, taken of vragen
g
dagen
de leerlingen
uit om onderzoek
g
g
te doen naar culturele verschijnselen en

l

kunstuitingen
actuele
g in een bepaalde
P
of historische context.
De interpretatie
van de gegevens
is aan
P
gg
de leerlingie
g, de feiten binnen de
gegeven context vanuit eigen
en
geg
gnieuwsieri
gheid vermoeden, inschatting
g en
subjectief betekenis geven.
motieven subjectief
g
De leerlingen
g ontwikkelen van daaruit
een verhaal waarin iedereen een
personage, co-schrijver
co-schrijver
en/of aandrager
g
van informatie kan worden. Gedurende
het onderzoek kunnen de leerlingen
g
naar keuze de theoretische informatie
bediscussiëren en artistiek vormgeven,
g
om zich zoveel mogelijk
g l inzicht eigen
g
te maken. Artistieke kwaliteit is tijdens
J
verwerkingsopdrachten gee
een criterium,
je
mag
verwachten
dat leerlingen
l
g
g
vanuit een eigen
P
g disciplinevoorkeur
CKV- elkaar
dit punt onderlingg
PopP
versterken. Doel is het experimenteren
P
en aan den lijve
l ervaren van een
personage, stijl
stijl,kunstvorm,principe
P
P of
toe
toepassing
van
verworven
informatie.
P
g
Onderzoekscompositie
p
Een onderzoekscompositie
is noggg
geen
P
tingbare term. Het betekent: een
g
compositie
van opdrachten
die door
P
P
onderzoek en improvisaties
naar een
P
climax voeren van eenezamenlijke
l
g
presentatie.
In de kunsten componeert
oneert
P
iedere discipline.
Bij
Bij beeldend en
P
muziek wordt de term als zodanig
bij dans en drama hanteert
g ebruikt^j
men de term choreografie
en
g
dramatur g
ie. Het gemeenschappelijke
g PP l
valt te herleiden tot een samenhang
aanbrengen
tussen dis harmonische
g
onderdelen. Onderzoekscomposities
P
beogen
eveneens samenhangg aan te
g
brengen
brokstukken
g tussen gevonden
g
informatie. Daarnaast accentueert de
term courPositie de verschillende
'
interpretatiemogelijkheden,
waardoor
leerlingen
de ruimte krijgen
voorg
eigen
g
lg
inventiviteit. Bekend zijn de verschillende uitvoeringen
g van Hamlet of van
de ohannespassion. Zo ook kunnen de

onderzoekscomposities
opP vele
P
manieren worden uitgewerkt
met als
g
doel maatwerk te leveren voor iedere
(sub)onderzoeksgroep.
Kunnen we leerlingen
mobiliseren met
g
startoPdrachten die uitgaan
van hun
g
actualiteit en motivatie? Onderstaande
starters voor onderzoekscomposities
P
bieden een actuele context waardoor
leerlingen
g belangg ontdekken
g een eigen
in de droge
hen uit
g leerstof. Ze dagen
g
tot een eigen
visie op
P de kunsten en de
g
werkelijkheid
vanuit een zoektocht naar
l
en herkenningg van eigen
thema's en
g
strevin en in de kunsten. Kunst is er
strevinge
de levenskunst en diteldt
ook het
g
kunstonderwijs. Een voorbeeld zijn
zij de
mij
ende
starters:
mijn
nieuwe
g
in ...... blackboard chatroom
op
P school),Marsbewoners willen weten
communiceren in beelden, want in taal
verstaan we elkaar niet),alleen zo kun
je
J me ontmoeten... leer je
J me kennen
(via videobrieven),hoe maak ik het
mijn ouders duidelijk?
duidelijk?g
(gedramatiseerde
scène met videofragmenten). Door deze
omtrekkende beweging
gg vanuit een door
de leerlingen
gekozen aspect
vanuit de
P
g g
eigen belangstelling
komen
de CKVgmen
g
taken in een ander daglicht
te staan.
g
Deze starters beogen
een
beroep
g
P te
doen op
de
eigen
beleving,
het
in de
P
g
g^ op
schoenen van een kunstenaaraan
g
staan het ontdekken dat kunst namens
jougg
iets zeggen kan. Als ljongeren
g eren
ontdekken dat ze in bePaalde kunstuitingen
g iets van zichzelf herkennen en
dat voor henzelf kunnen laten spreken,
P
krijgt
lg kunst betekenis. Door het
inzetten van camera's, weblogs,
g,
websites, intranet en e-mailgebruiken
g
we hun favoriete mogelijkheden.
Door
g l
gebruik te maken van een zogenaamd
g
g
I-Board kan internetinformatie van
groepscommentaa
roe soommentaar worden voorzien en
een uitwisseling
g met een andere
roe
school
ontstaan.
De bestaande
g P
CKV-methodeneven
doorgaans
g
g
fragmentarische
informatie en vragen
fra
g
g

van leerlingen
om zelf verbanden te
g
legge
le en door middel van een thema.
het ontwerpen
P van een onderzoekscomPositie krijgt
J deze fra g men tarische informatie een context vanuit
P ersPectief van de leerling.
g Het
onderzoeksgebied
staat vast, maar de
g
deelnemers kunnen eropP variëren door
interpretatie
van beschikbare feiten en
P
overig
e ingewonnen
informatie vanuit
g
een eigen
l
g context. Door Ppersoonlijke
inkleuringg van gegevens
ontwikkelt
gg
zich een verhaallijn
J die betekenis geeft
g
aan heteheel.
Rolkarakters, ^
drijfveren,
l
g
levensomstandi heden bieden de
levensomstandighede
ruimte om naar eigen
g
belang, bedoeling, (h)erkenning,
g,
voorstellingsvermogen de kuns resentaties te benutten en van een onderbouwd commentaar te voorzien.
StaPP
enP
lan

Om een concreter idee teeven
van de
g
onderzoekscompositie
geef
ik
een
P
g
mogelijk
mo
enP
lan weer.
g l sta
PP
I Bepalen
van het thema: Wat willen
P
we onderzocht hebben?
2 Bepalen
welk inzicht beoogd
P
g wordt:
Hoe willen we dat onderzocht hebben?
k
Vinden van
een aantrekkelijk
l
probleem:
Welk
personage
kan
P
P
g
leidraad vormen?
4 Verzamelen van informatiebronnen:
– musea, monumenten en VVVinformatiepunten
in de regio
P
g
– cultuuragenda
van de regio
g
g in de
speelt
P eriode dat het project
P
PJ
– toonaangevende
historische
g
figuren
in de regio
fi
g
g uit de zes
erioden
P
– romans en filmsre gionaal en
algemeen)
uit de zes P
perioden
g
– actuele websites die relevant zijn
l
voor CKV-2 en CKV- 3
gegevens uit de mediatheek, die
gg
nodig
g zijn voor inhoudelij
inhoudelijk
– mooie regionale
plekken,
g
P
historische kamers en musea,
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gebouwen, straten om in rol
spelend
verworven informatie te
P
verwerken
5 Verzamelen van werkvormen,
artistieke opdrachten
ter keuze:
P
Wat introduceren we, vanuit welk
belangn
g^ welke vorm laten we
dat onderzoeken?
6 Verzamelen en selecteren van
relevant materiaal dat interactief
onderzocht kan worden: Wat
introduceren we, vanuit welk
belangn
g, welke vorm laten we dat
onderzoeken?
P
7 Bedenken van een spannende
opbouw:
intro — Pprelude —
P
intermezzo motorisch moment —
crescendo — climax — decrescendo:
Welke introductie zorgt
g voor
onmiddellijke
l aandacht van de
deelnemers?
8 Bepalen
wat van de verworven
P
informatie , hoe en wanneer effectief
werken kan: Welke kwaliteitscriteria
stellen wij
wi aan een onderzoekscompositie?
P van vragen,
9 Ontwerpen
g^ uitdagingen,
verrassingsaanvallen
om te
g
P roblematiseren: Welke keuze van
oPdrachten kunnen voor alle
onderzoekscomposities
functioneren?
P
To Componeren van
de
afwisseling
g
tussen solistische versusroe
g Psactiviteiten, onderzoek en uitwisseling>actie en reflectie >'procesen
P
productmomenten': Welke verhaale evens bieden we tussendoor aan
gg
om context te blijven
bieden voor de
J
onderzoeksopdrachten,
en welke
P
meerwaardeeven
die
de
zoekg
tocht?Welke inbreng
kan
ingezet
g
g
worden tot verdieping
van
ieders
P g
betrokkenheid?Met welke afronding
kan een voorlopig
slot of open einde
P gP
gevonden worden?
II Concreet vastleggen
gg van ti'dsbestel
ding,ruimtegebruik,
materialen
materialen,
g
g
roePsindelin g
g
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Een inspirerende
werksfeer
P
In deraktijk
komt
het werken binnen
P
l
een onderzoekscompositie
neer oop
P
werkuren waarin leerlingen
vaardigheheg vaardi
ontwikkelen om een eigen
g
onderzoek op
P te zetten. Vaardigheden
g
als communiceren, samenwerken,
onderzoeken,, bronnen raadplegen,
presenteren, evalueren, bijstellen
van
P
l
planning
en
werkwijze,
concretiseren
P
g
l^
van informatie in verhaallijnen,
die ten
l
slotte uitmonden in verwerkingsvormen
g
naar keuze: live optreden,
korte
P
videofilm,odiumtentoonstellin
p
g,
interactieve cd-rom et cetera. Deze
werkwijze
werkwijze vraagt
per
g een vaste middag
gP
week, een eigen
werkruimte
met
g
opslagmogelijkheid, waarin muziek uit
de beftreffende tijd
l te horen is en
leerlingen
tot
slot
de omgeving
g
g
g naar
hun hand zetten. In een dergelijke
g l
setting
g kan de ruimte in eenPodiumtentoonstellingveranderen,
kunnen er
g
rollenspelen
gehouden
worden, om
P
g
informatie speels
te verwerken en kan
P
er een toepasselijk
P
l lied geoefend
g
worden. Attributen en kostuums die

een tijdsbeeld
geven,^ kunnen neergezet
g
g
worden of door middel van spelers
in
P
actie komen. Gebruikte boeken en
prints
van internet kunnen worden
P
eëxPoseerd evenals werkstukken die
g
de leerlingen
hebben.
g gemaakt
g
Videofragmenten
lenen zich voor
g
projectie via een beamer. De hele ruimte
Pl
kan benut worden. De ontwerpers
P
kunnen bezoekers uitnodigen
g om door
de aangeklede
ruimte te wandelen en
g
om vragen
te
stellen.
g
Rollenspel
met een helegroep
roe
P
Rollenspel
P zoals hier beoogd
g wordt is
gebaseerd op
principe
er
P het P
P e van kindg
spel,
P^ waarin ieder gemakkelijk
g
l in en uit
een rol stapt,
stat om even te overleggen,
gg
het overtuigender
te maken, het meer
g
of minder spannend
te maken, iets
P
praktisch te regelen
en de speldraad
P
P
g
weer op
of
P te nemen;^ even vijf,
J^ vijftien
J
dertig
g minuten onderbreking,
g^zodat
ieder de eigen
inbrengg kan versterken
g
door verder onderzoek: `We verdagen
g
de zitting.'
g
Ieder is bekend met rollenspel
P waarin

het meer aankomt op
P redeneren en
argumenteren
dan ingeleefd
spel.
P Dat
g
g
kan welgebeuren uit enthousiasme,
maar dan liggen
gg de motieven en
argumenten
ergg dicht bij
bijdegene
g
die
ar
g
vol vuur en vlam verdedigt
of aanvalt.
De rol wordtua
cl karakter vooral door
deersoon
van de speler
ingevuld
en
P
P
g
beoo
beoogt contextueel (historisch en
denken in te
brengen.
Discussies
in rol kunnen
g
voortduren zolang
de
intensiteit
g
aanwezig
die
P
g is. Andere spelmomenten
in rol verworven informatie tonen,
duren niet langer
g dan tien minuten;
hetaat
g dan niet om het acteren. De
meespelende
docent kan ook
P
momenten van uitstappen
PP voorstellen
en sfelen met status, om te verhelderen ofte intensiveren. OpP die
manier zorgt
g de docent voor dynamiek
Y
in hetroces. Wel g
is het de bedoeling
dat de verantwoordelijkheid
zoveel
l
mogelijk
ligt, zoals het
g
Pg^
g l bijl de groep
studiehuis hen leert.
De rollen worden realistisches
g Peeld
de drijfveren
liggen
dicht
bij
de eigen
gg
g
zij vaak vlak van
P ersoon en inzichten zijn
door onderzoek of terlekke
P
ontstaan. Dit alles zorgt voor daadwerkelijke
interactie opP de vloer en
l
brengt
g leerstof tot leven. Willen we
moderne bronnen en interactieve
mogelijkheden
van computer
eninterP
g l
net kunnen integreren
in
het
g
roePssPel dan zal dat zo moeten
g
gebeuren dat het onze normale manier
g
van spelen
aanvult en geen
andere
P
g
werkwijze opdringt. De ervaring staat
werkwijzeg
immers voorop:
in een science
P spelen
P
fiction omgeving
gebeurt
al vele jaren
jare
g
gg
computerspelletjes.
Deze
wereld
is
l
te vertalen naar onderwijs
en
dan
niet
l
alleen zittend aan de computer
maar
P
ook spelend
opPde werkvloer: via CKV
P
de marsbewoners informeren over
onze cultuur. Inmiddels zijn er
betaalbare en zelfs draagbare
g
oplossingen om overal multimediaal

materiaal op
wijz en
P een intuïtieve wijze
in het onderwijs
onderwijs tegebruiken.
Om te beginnen?
g
Onderstaande opsomming
geeft een
P
gg
beknotP overzicht vanuit onze eerste
ervaringen.
g
– Plan voldoende studietijd
l vooraf,
om inzicht in de methodiek van
ontwerpend
leren te krijgen.
P
lg
– Zoek aansluiting
P
g met probleem
estuurd onderwijs;
gestuurd
l^ doordenk de
consecluentie van het laten onderzoeken van kunstuitingen
g vanuit de
ei
eige
en leefwereld in relatie tot de
CKV-eisen: kunstautobiografie
, culturele en Praktische
g
activiteiten (zie starters voor onderzoekscomPositie en het kunstdossier (live optreden
met een koffer vol
P
kunstbezoeksouvenirs • heb oogg voor
de complicaties
van samenwerken.
P
– Spreid
Pproject
een dergelijk roject uit over
een trimester zodat leerlingen
g er
wekelijks
wekelijks mee aan de slag
gggaan en
er voldoende tijd
en
daarmee
ruimte
l
is voor inventiviteit, bronnenonderzoek, verwerking,
en
g,
omzettingg tot vormgeving.
– Zorg
g ervoor dat er roostertechnische
mogelijkheden
zijn,
l om zowel een
g l
aantal weken een middag,
g^alsook
twee dagen
aaneengesloten
de
g
g
leerlin
leerlinge
en te laten werken aan hun
P
– Verzamel materialen die tijdens
het
l
zijn
experiment
aanwezig
P
g moeten zijn:
internet, kostuums,
attributen, muziek, filmfragmenten.,
g
,
middelen voor eenodiumtentoonP
stellingt
g cetera.
– Let erop datg
leerlingen mime ervaringg
in surfen op
P internet hebben, zodat
het zoeken naar relevante informatie
binnen de beperkte
tijd
tij kan
P
plaatsvinden.
– Probeer netwerken op
P te bouwen
dieebruikt
kunnen
worden
voor
g
allerlei hand- en spandiensten
en
P

onderzoeksproblemen.
P
Ontwerp
P
P een onderzoekscompositie
slechtslobaal
zodat
er ter plekke
^
P
g
afstemmin op actualiteiten en
afstemming
eigen
wendingen
van een subgroep
g
g P
g
mogelijk
g l is.
studiewijze die de
– Ontwerp
P een studiewijzer
en g
globaal in de gewenste
g
g
richtin
richtingleidt.
– Aandacht voor zaken als collegiale
g
intervisie momenten tussen
docenten, uitwis seling smo g
elijkl
heden tussen deroe
g Pen technische
faciliteiten en aanschafbudget.
g
–

Vinger
P
g aan depols
Om de vinger
g aan de Ppols te houden
stellen we voor twee wekelijks
een
l
contactuur te houden voor docenten
wekelijk
onderlingg en leerlingen
g wekelijks
te laten hebben met de
betrokken docent, zodat bijsturing
g
mogelijk
Natuurlijk is PP
papier
g l is. Natuurlijk
geduldig
kijken bij
bij
eduldi en komt er heel wat kijken
een dergelijke
ommezwaai
in
didactiek.
gl
De didactische driehoek kantelt, de
brede basis komt boven te staan: de
ontwerpend
docent en in het verlengde
g
P
ervan de ontwerpende
leerlingen.
De
P
g
methode vormt niet langer
P
g de top.

Lidwine Janssens is hoofddocente
vakdidactiek drama CKV en auteur van
boeken over drama in het onderwijs.
J Dit
artikel is een bewerking van g
een lezing
voor Dag
g voor Taal, Kunsten Cultuur
20044 in Groningen.

Meer informatie
Voor enkele belangj
rike didactische
principesP
die behulpzaam zijn bij het
intensiveren van de aanpak
P
P en praktische
oPdrachten die in iedere compositie
in te
P
zetten zijn kunt u terecht opP de website:
www.nnik.nl. Wie wil reageren
of samen
g
met het NNIK wil experimenteren,
is
P
welkom.
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Internet levert poëzieles op maat
Een limerick die door elkaar is gegooid en waarvan de dichtregels in de correcte volgorde moeten worden gesleept, achttien
vissengedichten in een vrolijk aquarium, die verschillende
aspecten van het vissenbestaan uitdrukken, gedichten die in
beweging worden gezet door Flash-movies, een interactieve
literaire quiz en een Poëzie Trivia Quiz. Dit en nog meer
kunt u vinden op de website van Poëzie in Beweging,
www.poezie-in-beweging.nl.
Margree
Mar
reet Feenstra
Hadelinde van
der Hoek
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Hetevoel
dat poëzie
leuk, interessant
P
g
en toegankelijk
g
l kan worden gem
g
door deedichten
opPeen innovatieve,
g
speelse
en creatieve manier te
P
bevrag
en,lagaan de basis van de
samenwerkingg voor de website Poëzie
in Beweging, want waarom zou een
moeilijk
vragensteller
zich tot moeilijke
g
bePerken als de
didactische mogelijkheden
van het
g
edicht schier eindeloos zijn?
zijn Het
gedicht
zijnbeperkte
P
gedicht leent zich,^ door zijn
omvang^uitstekend om een prominente
P
lg
P laats in te nemen in (vakoverstijgend)
tij
literatuuronderwijs:
literatuuronderwijs: in relatief korte tijd
meerdere talen aan bod komen.
De functie vanoëzieonderwi's
kan o
P l op
deze manier verschuiven van doel naar
middel, van kennis van de dichtkunst,
en hanteerbare
naar een aantrekkelijke
l
methode om, naast esthetische, ook
vakinhoudelijke
l waarden over te
dragen.
jaarlijks
we
l organiseren
g
g
oëziewedstri'den waarbij
waarbij leerlingen
poëziewedstrijden,
g en
niet alleen zelf eengedicht
schrijven,
l
g
maar ook kennis nemen van bestaande
gedichten
rond het thema van dat jaar.
l aar
g
Dieedichten
worden
voorzien
van
g
zij om het
opdrachten
die bedoeld zijn
P
gedicht zo toegankelijk
l mogelijk
g l te
g
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maken. In die zin wijken
ze af van de
l
traditionelere manier van het bevragen
g
vanedichten.
Lange
gedichten worden
gg
g
stukje
bijvoorbeeld
bijvoorbeeld in kleinere stukjes
opgedeeld
zodat
leerlingen
stapP voor
Pgg
stap
leren begrijpen. En om
P het gedicht
g
het de leerling
te
l
gnoggemakkelijker
gg
maken worden de opdrachten
P
bovendien in het Nederlandsesteld.
g
Doorpoëzie
opP een speelse
en creatieve
P
P
manier te benaderen en de leerlingen
g
als aankomende dichters te zien,
zij hun vrees voor Poëzie met
verliezen zij
eengrote
P. Een gedeelte
van deze
g
g
oPdrachten zijn
zijnoverigens
ook opP de
g
website te vinden. Deoëziewedstrijden
l
P
op
P school mondden uit in het vakoverstijgende
l gPproject `Poëziehuis' dat in
januari 2 001 tijdens de uitreikingg van
`het Europees
Label voor Innovatief
P
Talenonderwijs
l 20 00' in Utrecht een
eervolle vermelding
g kreeg.
g De website
Poëzie in Beweging
g
gg is het logische
vervol
vervolgvan dit projec
Plt als ook een
hernieuwdeo
onze ideeën in de
P ging
verwezenlijken
praktijk
te
verwezenlijken.
P
l

De website bestaat uit een aantal
oonderdelen die zijn ondergebracht
g

onder acht knoppen.
Onder elkaar
PP
e
laatst
vormen
ze
het
woord
gP
Gedichten die (letterlijk)
P
PO
IE . Ged
l in
beweging
gezet door middel van
g g zijn g
Flash-movies bevinden zich onder de
bovenste knop.
zijn momenteel elf
P Het zij
toegankelijke
l, modernegedichten die
g
voorzien vanassende
afbeeldingen
g het
P
gedicht
ondersteunen
én
illustreren,
g
onder andere `DrearnkeePer' van
`Das Feuer' van
Langhes,
g ston Hu
James Kriiss en `Monsieur' van Geo
Norge.
Onder de 0-knop
P bevinden zich
g edichten met oPdrachten als ook het
onderdeel `Maak een eigen
Er
g
g gedicht'.
met
zijn vijf
thema's
bij
de
ge
zijn
g
l
opdrachten: ,
`dieren' `dromen',
`muziek' `moren'
'morgen','oorloggen vrede' en
(binnenkort) `humor'. Deedichten
g
zijn voorzien van uitgebreide
g
annotaties zodat de leerling
g er
zelfstandig
g kan.
g mee aan de slag
Klik op
zijn betekenis
P een woord en zij
De
namen
van
de dichters
•
l
zijn
vaak
biografische
links
waar de
l
g
bezoeker extra informatie over de
dichter kan opzoeken
en zijn
zij literaire
P
verder kan ontwikkelen. De
•
gedichten zijn door hun thematische
gl
ordenin en hun vakoverstijgende
ordening
lg
om
o P drachten uitermate geschikt
g
ingezet
in
te
worden
bij
het
vak
GLO
of bijl
l
g
een beperkte
integratie
van
literatuurP
g
onderwijs
bij de moderne vreemde
lij
b
talen. Het materiaal is echter ook zo
geordend,^ dat ook een selectie per
P taal
g

zondesmeer inzetbaar is. De aang eboden opdrachten
bij de gedichten
zijn,
l
l,
g
behalve middel om tekstbegrip
gP te
oefenen, vooral ook bedoeld om de
leerlingg plezier
in het lezen van poëzie
P
P
bij te brengen.
bij
Ook bijl het formuleren
g
van het antwoordmodel is rekening
gehouden
met een grote
zelfwerkg
g
zaamheid van de leerling.
g De
s eoPdrachten leiden de leerlingg sta Pg
wijs
l naar een vollediger
g begrip
gP van het
gedicht. Zo kan de docent het
poëzieaanbod opverschillende
P
manieren in zijn
1 haar lessen inzetten:
variërend van klassikale literatuurlessen tot individuele handelingsdelen.
g
Het onderdeel `Maak een eigen
g gedicht'
g
bestaat uit tweeëntwintigg bekende en
minder bekende versvormen, onder
meer acrostichon,, limerick,, liefdesgedicht en voortborduur gedicht.
Met
g
g
behulPvan een simpel
P en logisch
g
staPP
en lan
altijd
altijd
geïllustreerd
g
met
P ^
een voorbeeld, wordt de betreffende
versvorm uitgelegd. Door het de
leerlingg zo makkelijk
makkelijk mogelijk
g l te
maken, willen we bereiken, dat
leerlingen
aanvankelijk schroom
g hun aanvankelijke
en zelfaan
dichten.
g
Het interactieveedeelte
bevindt zich
g
achter de E-knoP. Dit is het gedeelte
g
waarbijl de docent (als het ware) lui
achterover leunt en de website de
hij of zij
zij
leerlingg alle feedback geeft
die hij
g
nodigg heeft. Het is ook het onderdeel
dat het meeste recht doet aan de
mo gj
elikheden die het Internet en de
computer
het onderwijs
onderwij heeft te bieden
P
is in die zin ook misschien wel het
leukste onderdeel van de site. Het
onderdeel bestaat momenteel uit `De
vis in drie talen': achttien vissengedichten
ecten
die verschillende aspecten
P
van het vissenbestaan belichten, en de
`PoëzieQuiz': een interactieve literaire
quiz
die zo'n veertigg vragen
g stelt die de
^1
kennis testen opP
hetg
gebied van
rijmschema's poëzieweetjes,
rijmschema's,
literaire
l
stromin en genres, Duitse, Engelse
en
stromingen,
g

Franseedichten.
Binnenkort komen
g
er twee nieuwe interactieve onderdelen
op
-edichten
P de site: drag -and-dro
Pg
korteedichten
waarvan
de regels
in
g
^
g
de Jjuiste volgorde
P moeten
ggesleept
g
worden én een `Poëzie Trivia Quiz'
waarbij
niet alleen goed
maar
waarbij de vragen
g
g
ook snel moet worden beantwoord.
Hoe langzamer
de vraag
g wordt
g
beantwoord, des te minderunten
er
p
behaald worden.
Informatie over de website, de makers,
hun activiteiten en motivatie bevindt
zich onder de Z-knopP (deze website).
Voor nu is het wellicht interessant te
weten dat de site is vormge geven en
technisch wordterealiseerd
door
g
Margreet Feenstra (docente Engels)
en
g
zij gebruik maakt van de programdat zij
P g ra m ma's Dreamweaver en Flash om de site
te bouwen. Hadelinde van der Hoek
(docente Duits) heeft de site
inhoudelijk
l vormgegeven.
De I-knoP(links) verwijst
verwijs met een korte
toelichtingnaar interessantepoëzieP
sites zodat de bezoeker redelijk
l snel

nog
kan vinden. Omdat
g meer gedichten
g
wijj behoefte hadden aan feedback, staan
er sinds enkele maanden twee enquêtes
leerlingenen een
onder de E-knop,
P^
g
docentenenquête.
De enquêtes
helpen
docentenen
P
^
^1
ons een beeld te vormen van de bezoekers
om op
P
P die manier in te kunnen spelen
oPhun commentaar en wensen. Zo
hebben we uit de enquêtes vernomen
dat een scorelijst
l bij
bij de literaire quiz
oop
^
prijs wordt gesteld
en dat bijl `Maak een
PJ
g
eigen
gedicht' aanwijzingen
l g voor het
g g
maken van een Sinterklaasgedicht
node
g
gemist
werden.
g
Archief
Onder de Tulp-knop
P
P staat eenpoëzieP
archief dat nog
is. Het
g steeds groeiende
g
materiaal is thematischeordend
en
g
geselecteerd op
toegankeP een grote
g
g
lijkheid
voor de leerling.
l
g Maar onze
ersoonlijke voorkeur speel hier ook
persoonlijke
zekere rol. Eenkleinegreep
kleineree uit de
thema's: 'griezelen', `Wende'
`zomer',
,
'sport'
en `liefdesverdriet'. De docent
P
bij deze gedichten
kan zelf opdrachten
bij
P
g

TSJ I P1LETTEREN 14.2/

33

maken of leerlingen
g er een keuze uit
laten maken in het kader van de
persoonlijke
smaakontwikkeling.
l
.
g
Wijzelf
verwijzen
onze leerlingen
g vaak
]
l
naar het archief als er in het kader van
een verwerkingsopdracht een gedicht
g
bi' een gelezen
boek moet worden
bij
g
gezocht.
Bewegi n g
De naam van de site Poëzie in
verwijzing
Beweging
g g is niet alleen een verwijzen
naar deedichten
die in beweging
zijn
ggl
g
g ezet maar ook naar het feit dat de site
voortdurend wordt bijgewerkt
en
lg
vernieuwd. Behalve dat het archief

regelmatig
en
g van nieuwe gedichten
g
g
thema's wordt voorzien, streven wij]
ernaar elke vier maanden ietsroots
oop
g
de site te zetten. Zo blijft
t het interessant voor de bezoeker deedichtensite
g
te bezoeken
Een enorme opsteker
voor ons was de
P
finale van ThinkQuest, de jaarlijkse
educatieve webstrijd
l van Kennisnet,J die
plaats
vond
op
28
november
20033 in de
P
P
Doelen te Rotterdam. We behaalden
daar drierijzen:
de eerste prijs
Pl
Pl
voortgezet
onderwijs,
rijs
l^ de didactiekPl
g
voor vernieuwing
g en de Peerjl u rY rijs.Vooral de laatste PJ
prijs betekende
P]
veel voor ons. We hebben een site

l

l

wij als docenten
proberen
te maken die wij
P
moderne vreemde talen zouden willen
tegenkomen
opP het web en die we zelf
g
zouden willenebruiken
in de les. Ook
g
gezien het feit dat de site flinke
aantallen bezoekers trekt, is ons dat
blijkbaar
gelukt.
g

Mar ^
eet Feenstra is docente Engels,
g,
Hadelinde van der Hoek docente Duits op
de Cheider Scholengemeenschap
g
p in
Amsterdam, een school voorjoods
J
voortgezet
onderwijs. De website hebben zijJ
g
opgestart
in samenwerking
pg
g met hun
collega
Jacqueline
Kabel,
docente Frans
^
g
aan dezelfde school.

[Advertentie]

Elke taal haar eigen literatuur!
Kleurrijk, boeiend, ontroerend ...

Nu herzien!
Laagland,
^ A Joy
g
y Forever, An di e Freude, Un ppeu d'amour...

Bel voor meer informatie
de Docentenlijn (0575) 59 49 02
e info.avo@thiememeulenhoff
i www.thiememeulenhoffnl

Voor inspirerend
literatuuronderwijs.
P

f (0575) 51 99 70

iflÍEriIETEIiIE r1F10fF
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Digitaal kunstbeleven
Bij de invoering van het vak CKV-i in het algemene deel
van havo en vwo werd het noodzakelijk voor de leerling om
verslag te doen van zijn of haar culturele beleving. Voor een
havo-leerling betekent dit zes culturele activiteiten met een
vorm van verslaglegging en voor de vwo-leerling maar liefst
tien. Onder culturele activiteit valt een bezoek aan de bioscoop of schouwburg, maar ook een museumbezoek of het
lezen van een boek uit de wereldliteratuur. De verslaglegging
liep de afgelopen jaren niet altijd probleemloos. Woorden als
`vet' en `cool' of – nog erger – `hartstikke chique' en `gaaf
werden door de doelgroep ruimschoots voldoende bevonden.
Een bron was voor de leerling aanvankelijk niet bijvoorbeeld
een krantenrecensie, maar `min zus met haar vriend' of
soms zelfs `mijn moeder'. Digitaal kunstbeleven bleek een
oplossing.
Harry
Ba
rY
gg en

Een rekensommetje leerde mij,^ dat er
per
P trimester ongeveer
g
9oo `belevinen'
op
mij
af
zouden
komen.
Een
g
P
keuze voor uitsluitend schriftelijk leek
logisch:
het is een efficiënte manier van
g
communiceren waarbij de leesbaarheid
door hetebruik
van de tekstverwerker
g
geen problemen
meer oplevert.
Het
P
P
g
P robleem echter is `het knippen
PP en
P lakken' • teksten laten zich razendsnel
kopiëren en e-mail
maakt de zaak nog
g
eenvoudiger.
Verslagjes
g
gl worden
doorgemaild aan klasgenoten
om
g
verder bewerkt te worden. Kortom: de
huidige
g leerlingg werkt ergg efficiënt!
Werkt de digitalisering
g
g in het voordeel
van de leerlinge
arme
leraar wordt
g^
overspoeld
met
et
teksten
afbeeldinen
P
gen,
en prachtige
omslagen
en
dergelijke,
g
g
g l

l

en is nog
gewend om handmatig
gg
g na te
kijken en de rode pen
te
gebruiken
om
P
g
taalfouten aan te strepen.
Dit
alles
P
vraat
tegenoffensief.
vraagtom een digitaal
g
g
Invulformulieren maken met Front
Page
g leek een oplossing. De CKV-sectie
van Scholengemeenschap
P Groenewald
g
in Stein maakt niet alleengebruik van
een CKV-methode, maar ook van
digitale
voorbereidingsbelevin sg
g en belevingsen.
Verplichte
invulvelden
en
g
rP
bijbehorende lees-, luister- en
kijkwijzers maken de zaak compleet.
P
Door enkeleruwelijke
g
l verhalen over
wangedrag
verplichte
bezoeken
l
rP
g tijdens
g
aan de schouwburg
g is ook het
aanmeldingsformulier
ontstaan: regel
g
g
'e
zaakjes
zelf
maar.
Dus
zelf zoeken
zaakje
je
een culturele activiteit, zelf

l

l

kaartjes reserveren en zelf uitzoeken
waar de schouwburg
g te vinden is. Door
het aanmeldingsformulier
zijn
l we oop
g
de hoogte van hun snodelannetjes
P
l en
kunnen we tijdig
culturele
uitingen
l gg van
een zeer lichtgehalte
per
P e-mail
g
afblazen. En was de voorstellingg saai?
Eigen
schuld,^ had je
l maar de recensie
g
uit de krant moeten lezen! Begreep
g Plje
er niets van? a dat verbaast me niets,
je voorbereidingg was ergg mager!
g
Deraktijk
P
1
De ingezonden
verslagen
g zij
zijn thuis en
g
en te lezen met
P
Pschool te openen
Outlook. Ze worden opgeborgen in
Outlook-mapjes.
Verzoeken om
Pl
teru gsturen (de printer
deed het niet of
P
ik ben het verslag
g kwijt)
l kunnen we dan
ook snel honoreren door de zoeker van
Outlook erop
P af te sturen. Op
P verzoek
van de leerlingen
blijft
blijft
verslag
g
g doen in
vakanties mogelijk:
l ook een verslag
g
g uit
Spanje
P l na een bezoek aan de Sagrada
g
Familia leverteen
problemen o
P
P^ want
g
zijn snel gevonden.
internetcafés zijn
g
De meeste verslagen
worden zonder
g
meereacce
teerd.
Door
de vraagg
P
g
stellingn
de
mogelijke
antwoorden
uit
gl
g
de lees-, luister- en kijkwijzers
kijkwijzers en de
verplichte
beantwoordingg van alle
P
vragen kunnen
verslagen kort zijn,
l,
g
maar nooit onvolledig.
Mijn ervaringg is
g
dat naarmate leerlingen
g meer
emotioneeleraakt
wordt
door het
g
gebodene,
de
leerling
zonder
moeite
^
g
g
uitvoerige
verslagen
opstuurt.
Wordt
g
g P

TSJIP/LETTEREN 14.2 /

35

daarentegen
g de culturele activiteit als
negatief
ervaren,^ dan zien we bij
bij de
g
verslagleggingweini
weiniginzet of zelfs
uitstel gedra .gVerder valt noggop
P te
merken, dat meisjes
meisjes uitvoeriger
l in
g zijn
het weergeven
van hun ervaringen
g
g dan
jongens.
l
g .
Aangezien
we een leerlingg in het vwo
g
over drie jaar
l moeten volgen, zien we
duidelijk
g goptreden
duidelijk een vooruitgang
P bij
l
de weergave
van
een
culturele
activiteit.
g
Ze worden niet alleen uitvoerig^
er maar
we zien ook duidelijk
dat
de
stof
uit de
l^
behandelde contacturen ,g
gebruikt wordt
Bij het voorbereiin de verslaglegging. Bij
din gsversla gvolstaan we met een juiste
l
bronvermelding.
g Immers: het knippenPP
en-lakken-kunstje
kennen we.
P
Levert de verplichting
P
g om digitaal
g
verslag
te
doen
problemen
oP? Is de
P
g
school in het bezit van voldoende
computers
met internet, dan zal,, na een
p
korte instructie aan de leerling,r
g geen
g
enkelprobleem
meer zijn.
P
l Vanuit de
thuissituatie verslagen
g opsturen, heeft
een enkele keer totroblemengeleid.
P
g
niet werkende formulieren of een
ouderlijk
J verbod om te internetten.
Valt internet uit dan hebben we
natuurlijk een grootprobleem,
maar
g
zijn deze uitvallen meestal van
g elukkigJ
korte duur. De vorderingen
g worden
bijgehouden
in een Excel-document o
l gop
internet. Bij
Bij uitstel gedrag
g
g wordt
ingre
e g P en en soms zelfs een waarschuwin gsbrief naar de ouders
verzonden. Rekenen we voor een filmof theaterbezoek twee uur en voor de
voorbereidingg en verslaglegging
eveneens twee uur, dan heeft de
leerling
g binnen vier uur een culturele
activiteit afgerond.
Drie van deze
g
activiteiten op
jaarbasis
geeft
naast de
Pl
g
contacturenon eveer
veertig)
een
g
g
aanvaardbare taakbelasting van
vijftig
lg
uur. Voor een havoleerlingg hebben we
dan nogg twintigg uur over om andere
leuke dingen
g te doen,^ zoals praktische
P
opdrachten
in relatie met het te
P

6
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behandelen thema. Bij een vwo
leerling
g
levert het rekensommetje
rekensommetje over drie jaar
J
honderdvijftig
nog
l g uur o
P^ zodat er no
vijftig
praktische
l g uur overblijven voor P
opdrachten.
Aangezien
de
versla
le P
g
gg
ging
in op deze manier geheel
buiten de
g
contacturen ise
gPlaatst kunnen deze
worden met lesstof uit de
g eheelgevuld
g
gekozen thema's.
g

Ha
Ba
^Y
^en is communitymanager
g bi'
J
de communities CKV- 1 en CKV- 2 van
Kennisnet en onderhoudt de vaklokaal
CKV-1 en het vaklokaal van de kunstvakken CKV-2, tehatex en beeldende
vormingg van de digitate
school. HijJ is
^
docent en kunstcoördinator van ScholenG oenewald te Stein.
gemeenschaPr

Meer informatie

l

Momenteel staan de invulformulieren bij
het vaklokaal CKV/CKV-i
van de digitale
/
g
school. Er zijn nu zo'n zeven scholen, die
voor hun leerlingen
g deze vorm van
verslagleggingaanbieden. Er maken dus al
heel wat leerlingen
van deze
g gebruik
g
voorzieningg van de digitale
school. Een
g
kijkje
kijkje nemen is mogelijk
g 1 op
P www.digischool.nl/CKVI,
kllik
op
'on-line
verslag'.
l
P
g Er
is ook een selectie uit de verslagleggingvan
de leerlingg aanwezig.
g

l

Toegepaste kunst
hebteluk.
U hebt al een beetje een idee waar jel bijl toegepaste kunst aan zou moeten denken.
g
Immers: u bent al een stukje
stukje gevorderd in dit themanummer. Ik moet bekennen dat ik aardigg met
mijn handen
schrijven.
in het haar zit nu ik er een column over moet schrijven. Wat zou dat eigenlijk
g l zijn,
l,
toegepaste kunst? 'Op
`0 rode rozen vallen tranen.' Een topper
van
Frans
Bauer.
Scoort
heel
hooggop
P de
PP
lijst van crematoria tophits.
Pzijn
Zou zoiets nou toegepaste kunst zijn?
Begin
injanuari
januari werd in Zeddam opP straat een moordgepleegd. Een journalist
journalis van de Gelderlander
er het volgende
over:
g
`Het is er heiig,er hangtg eengrijze
g l sluier over Zeddam. Het duurt even voor de kerktoren zichtbaar is.
Het lijkt wel of alle kleur uit het dorp
P verdwenen is en in zekere zin is dat ook zo. De dood van Henk
Zin g er ^ die vrijdagavond
op
l g
P straat overleed na een schermutselingg met een overvaller,^ is de dor Pelingaan zitten.'
g en niet in de koude kleren g
Zou dit toegepaste kunst zijn?
zijn? Een journalist die eigenlijk
kunstschrijve had willen worden? Heel
g
l kunstschrijver
in
eval
dat die schrijver
iedervan
of schrijfster
begrepen heeft dat als wij mensen er een potje
schrijver
schrijfsterwij
P 'e
maken de natuur altijd
altijd onmiddellijk zijn outfit aanpast.
Een
dergelijke
opmerkzaamheid
wijst
wijs
P
P
g l
op
P artistieke aanleg.
g
Ik stuurde het stukje naar een oude studievriend waarvan ik wist dat hij zijn kinderjaren
in Zeddam
rl
had doorgebracht.
Een P
paar dagen
antwoord van hem:
g
g later kreegg ik het volgende
g
`Weet lje datwij
wij P
op Tweede Kerstdag
gnog
g in dePplaats des aanstaanden onheils waren? Wat een
tegenstelling
later. Daar lag
Kinderen speelden
oop
te
P
P in al zijn kleurenpracht.
P
g
g
g met enkele dagen
g het dorp
rondjes
straat, wielrenners draaiden in hun fleurige
truien
hun
rondjes
om
de
kerk
vanwege
de
internationale
g
g
vrolijk Nee, Zeddam zal
cYclecross. Het angelus
klepte,
vrolijk.
g
g
P^ een onbekende man (Henk Zinger? groette
meer hetzelfde zijn.'

l

Toegeepast
g
niet veel mooier dan echte kunst?
Paste kunst is
^ datgewoon
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De vivisectie van de puberale ziel
Puberen in

Oostenrijkse romans

In dit artikel bespreek ik twee romans uit de Oostenrijkse
literatuur waarin de auteurs het thema puberteit op uiteenlopende wijze benaderen. Enerzijds Die Verwirrungen des
Zbglings T6rless van Robert Musil uit 1906 die zich
afspeelt in de tijd van de `Keizerlijke en Koninklijke Donaumonarchie' ('Kakanii'); anderzijds Der Schuler Gerber
van Friedrich Torberg uit 1930, de periode van de eerste
republiek. In het schon jaar 2000-2001 heb ik beide romans
met een gemotiveerde 6-vwo-klas gelezen. Het was de laatste
generatie leerlingen, die eindexamen deed in het oude systeem, dus voordat de Tweede Fase integraal op school was
ingevoerd. Afgaande op mijn gesprek met oud-leerlingen
heeft met name Tirless grote indruk op een aantal leerlingen gemaakt, onder andere vanwege de perverse geaardheid
van enkele personages. Al begrepen de leerlingen niet alles,
ze beseften wel degelijk dat Musil de karakters had beschreven van fascisten en hun meelopers.
Guido Robbens
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Robert Musil
1880-1 1 aan de
Nadat Robert Musil94
Technische Hogeschool
in Brno als
g
ingenieur
was
afgestudeerd,
,romo
in
p
g
g
veerde hij
hij in 1908 in Berlijn
op
een
l P
dissertatie over de fysicus
Ernst Mach.
Y
Daarnaebeurde
het onverwachte:
g
Musil bedankte voor eenoedbetaalde
g
wetenschappelijke
pP l betrekking
g en
besloot
aan het schrijverl
g eheelzichver
scha tewijden.
wijden.
Hij
Hij was toen al bezig
g
met voorstudies voor zijn
l monumentale
roman Der Mann ohne Eigenschaften, die
hij,
l ^ omdat de dood hem in 1
941
verraste, niet kon afronden. Musil
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leefde vanaf 1938
P in
g
93 in ballingschap
Zwitserland en was bij zijn dood als
auteur totaal berooid en vergeten.
g
Autobiografisch
in Die verwirrungen
g
g des
dat
Musil
Zóglings Tórless is het gegeven
gg
tussen 1894
en
1897
`Zó
lin
'
94
97 g g
kwekeling
g was aan de `Militarische
Oberrealschule' te MahrischWeiJ kirchen, een school die ook wel
`Konvikt' werdenoemd.
g
Afgezien
van de verstikkende discipline
g
P
saaiheid van het interen de dodelijke
l
naat voltrok Musilsuberteit
zich in
p
een tijd waarin het in de Donaumonarchie op
g
P allerlei fronten gistte.

Regelmatig
Re
g
g kwam het in de veelvolkerenstaat tot nationalistische erupties
die
P
het economische leven lamlegden.
In
g
Bohemen kwamen de Tsjechen
vaak in
l
opstand
tegen
Oostenrijkse gezag,
g g,
P
g het Oostenrijkse
met name in steden als Praagg en Brno
met hun Duitstalige
g minderheid,
escaleerde vaak de taal- en cultuurstrij ld
tussen de beide nationaliteiten.
Bovendien nam het antisemitisme
almaar venijniger
lg vormen aan, met
name door toedoen van de luidruchtige
g
o ulist Lueger,
van
g ^ burgemeester
g
PP
Wenen en de Duitsnationalearti'
p
l
onder leidingg van de ideoloog
g Ritter
von Schënerer, wiens aanhangg vaak
gewelddadig
geregeld
voor onrust
g was en g
g
g
zorgde.
Weliswaar
won
het
socialistisch
g
terrein, maar nogg steeds
gedachtegoed^
deelde de Weense hofcamarilla de
lakens uit, gesteund
door de adel en de
g
hogere burgerij. Van die laatste belang roe Phadden velen zich via beursgeng
speculaties
en lucratieve handel extreem
P
terwijl
verrijkt
terwijl
hetproletariaat
en de
p
l^
lagere
burgerij
g
g j in doffe armoede zuchtten.
Leek Wenen in sociologisch
opzicht
oop
P
g
een vetoog
drijft,
g datopde soepP
l^ in
cultureel opzicht
was er sprake
van een
p
p
bloei. Of het nu ging
geweldigeg
g om de
drukbezochte literaire salon, waar de
gymnasiast
Hugo von Hofmannsthal
gYg
voordroeg,
zijn gedichten
g^om het
g
optreden
van Sarah Bernhard in het
p
Hofbur theater of g
om de benoeming
van Gustav Mahler tot dirigent
aan de
g
Hofoer
Hofoper,steeds was er sprake
van een
P
levendi
levendigcultureel debat dat ook gevoed
g
werd door de explosieve
creativiteit van
p
de vele(vermeende)genieën.
g
Op
de
p zondagmiddag
g
gverplaatste
p
Weense haute volée zich naar de

paardenrenbaan. Aan het eigenlijke
P
g
l
gokken
ging
g
g g dan een koortsachtige
ge
sPannin gvooraf. Maar nogP
o windender
was hoe de modejournalisten
's
l
anderendaags
g in de krant het toilet van
de dames opP de tribunes beoordeelden.
In café Griensteidl kwamen de auteurs
van de `Wiener Moderne' bijeen,
onder
l
anderen Arthur Schnitzler die zijn
J
eerste fin de siècle-verhalenubliP
ceerde. In 1897
richtten beeldende
97
kunstenaars onder wie Gustav Klimt,
de Wiener Secession opP en – als we
Stefan Zweig in Die Welt von gestern
g
mo g
en g
geloven – waren vrijwel
alle
l
gymnasiumleerlingen destijds
J bezeten
van kunst en literatuur.

Politiek

de

Zo fascinerend als de culturele scène
was, zo uitzichtloos was deolitieke
p
situatie. Nog
g steeds ging
g g de dynastie
Yn
gebuktonder de zelfmoord van
g
kroonprins
Rudolf in 188 9^
; de g
geruchten
P
over de ware toedracht van de MaY erlingtragedie
wilden niet verstommen
g
ondanks verwoedeo
ingen van het
pogingen
hof om de zaak onder depe
deet te houden:
bijna
dagelijks
moesten de ambtenaren
l
g
van de censuur buitenlandse kranten

onderscheppen
PP die artikels schreven
over die raadselachtige
g suïcide of
zinspeelden
op
dat
geëxalteerde
meisje
l
P
P
g
Vetsera,
van
wie
het
hardnekkige
Mary
^
g
rY
gerucht ging
J
g met de
g
g g dat ze vrijwillig
kroonprins
uit het leven was gestapt.
g P
P
Alsof het niet erg
genoegg was: keizerin
gg
Elisabeth zelf werd in 1898
9 door een
anarchist met een driekantige
1
g vijl
doodgestoken.
g
Verstedelijking
g
J
g en industrialisering
g roeiden de staat boven het hoofd. Voor
al dat overheidsgestuntel
van destijds
l
g
hanteerde de volksmond fijntjes
ll de
term `Fortwursteln' waarvan de
vertaling
g `aanhoudend doormodderen'
bloedeloos klinkt, afgezet
tegen
g
g alle
escham
er
van
Musil
over
de
P
g
Kakanische samenleving
in
zijn
g
l Der
Mann ohne Eigenschaften.

De kwekelingg Tórless
De biografie van Musil heeft het internaat als inspiratiebron
voor Tórless
P
voldoende verduidelijkt.
l Centraal in de
roman staan de eerste seksuele
ervaringen
van de hoofdpersoon, de
g
vijftienjarige
l
l g kwekeling
g Tërless.
Daarnaast maakt zich op
P existentieel
gebied van Tórless een gevoel
van
g
g

vervreemdingg meester: een geestelijke
l
g
verwarringen
kantiaanse crisis
g,
waarin hijl verzeild raakt na een
teleurstellendes
l leraar
g rek
P met zijn
wiskunde over de imaginaire
getallen.
g
g
Tërless beseft dat de wetenschapPg
geen
antwoord kan bieden opP existentiële
vragen.
De roman begint
op
P het station
g
g
waar Hofrat en Hofrátin Tërless op
zondagmiddag
g na hun internaatbezoek
g
afscheid nemen van hun enige
g zoon,
die vergezeld
wordt van de oudere
g
medeleerlingg Beineberg.
g De jonge
l g
Tërless ziet dat de oogleden
van zijn
J
g
moeder achter haar sluier roodomrand
zijn.
J Voor hemzelf is dit afscheid
evenmin vrolijk
hij heeft last van
l^ want hij
heimwee en in het internaat `dammert
sein Leben in steter Gleichg
-i ltigkelt
stap
dahin'. Het lijkt
lijkt eropP alsof iedere sta
die hem met zijn
zijn maat Beinebergg weer
dichter bijl het instituut brengt,
g^ hem
steeds nauwer de keel dichtsnoert. Het
samenzijn met de anderen,
gedwongenl
het overladen lesrooster, de discipline,
p
,
dagelikse
j
sleur: Tërless voelt zich in
een cocon zitten. Het internaatsstadje
l
Máhrisch-WeiRkirchen ergens
gelegen
g
g g
tussen Ostrava en Olomouc, moet
model hebbenestaan
bij J Musils
g
sfeerschepping
PP g van een onwelriekend
provinciaal nest. De straat van het
station naar de binnenstad is een en al
viezigheid.
Goor zijn
l de bouwsels aan
g
de straatkant, eerder hutten dan
huizen. In de deuropening
P
g staan boerse
vrouwen met smerige
g voeten die de
kwekelingen
in het Boheems iets
g
uitdagends
toeschreeuwen, dat in de
g
sfeer van de smeerPi' JP
eri' J
ligt.
g OpP een
boerenerf wentelen zich halfnaakte
kinderen vergenoegd als varkens door
de stront, terwijl
l de sabels van beide
kwekelingen
over de straatkeien
g
rinkelen. Het is de tijd
J waarin de
onderwijsinspecteursmet
estoken
nog
no
g
sabels de scholen bezochten,
1897
samenlevingg van 18
begrijpelijk
in
g lPeli
l k de same
waarin de militairboventoon
voerde
de
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– zijn
1 autoriteit was onomstreden. `Wo
haben Sieedient ?' was
de eerste vraag
g
bij een
die mannen elkaar stelden bi'
kennismaking.
Een
logische
vraag,
g
g,
g
want een opleiding
P
g aan het Konvikt
vormde de springplank voor een latere
militaire carrière, eengarantie
voor een
g
maatschappelijk
bestaan.
PP l geregeld
g g

Bordeelbezoek
Geen stad zo afzichtelijk
l of er is wel
een bordeel . De door de woleverfde
g
Beineberg
g erheen: om dit
g weet de weg
`taboe-instituut' te bereiken, sluipen
p de
kwekelingen
door dicht kreupelhout, af
g
en toe ter oriëntatie in de schemering
bij
een lucifer aanstrijkend,
J
^ waarna ze bij
het horen van de trekharmonica weten
dat ze er bijna
zijn.
Opvallend
is het dat
zijn.
p
l
zo veel Kakanische auteurs schrijven
l
over bordeelbezoek, zowel van de
middelbare scholieren als van hun
leraren. Voor Stefan Zwei Josef ,
Roth,
Arthur Schnitzler, Franz Werfel was
hoerenloperij
P l een taboe dat de facto tot
de normaliteit van het schoolse leven
behoorde. Overal, maar met name in de
Weense binnenstad wemelde het van
vrouwen die voor eenaar
kronen hun
P
lichaam te koop
p aanboden. Ook in de
roman Der Schiller Gerber g aat de
wiskundeleraar naar de hoeren en de
Duitse auteur Heinrich Mann laat zijn
l
leraar klassieke talen in Professor Unrat
uit 1905
95 zelfs trouwen met een cocotte,
van wier diensten zijn
zijn leerlingen
g ook
Kortom: een
g
g ebruik hebben emaakt.
praktijk
l als een
l net zo gebruikelijk
P
g
keertje spijbelen.
PlDepsychoanalyse van
Freud en zijn
g trof enkele
l leerlingen
jaren
later
een
werkterrein
aan bijJ een
l
rijke bovenlaag
die
de
seksualiteit
g
beschouwde als een ongemak, een
ontregeling
g van het leven,^ waarover je
l
g
maar beter niet konraten.
P
Hoe dan ook: bij
bi' binnenkomst in het
bordeel is het de lezer duidelijk
l hoezeer
Tërless in twee werelden leeft. De hoer
Bozena ontvangt
jonge
g de `beide l
g heren
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van het instituut'. Lelijk
Lelijk kun je
l haar
kamerniet noemen,, dit voormalige
ge
meisje
parfum, dat
PP
l met het goedkope
g
na een opwindend
liederlijk
p
l leven in de
wereldstad teruggespoeld
p
ane
provincie.
Haar uiterlijk straalt vergane
g
glorie uit en ze minacht de sociale
g
milieus waaruit de jonge
l g heren
afkomstig
zijn
–
Beinebergs
g l
g vader
bijvoorbeeld
is
generaal:
'Gott
was fier
l
g
sag e Buben kommen denn da?' rief sie
spëttisch den Eintretenden entgg
e en
die sie ein wentgverachtlich musterte.'
Door haar verschijning
l
g is Tërless'
ontluikende sensualiteit directewekt:
g
`Es reizte ihn, nackt, von allem entbhigt
in rasendem Laufe zu diesem Weibe zu
fliichten.'
Uitgerekend
in dit soort passages
P g
g
maakt Musil – afkerigg van elke
theorie – zijn faam
psychologischeJ
waar van `Monsieur le vivisecteur'.
Tërless wordt door Bozenaene
g geerd
ze heeft onderonsjes met
Beineberg,
g,
maar met de Schnaps
P op
P tafel,^begint
g
ze de moeder en de tante van Beineberg
zwart te maken.
Ze kent heus die bourgeoisdames wel
in hun oversp
elfgheid en hun dubbele
moraal. Beineberggrijnslacht
alleen
gg l
maar bijl al die vis-wijfachtige
e
vuilspuiterij:
l
g
p
l
Boena's subtiele wraak op
en
p de standmaatschappij.
pP J Bijl alle ggemene
toespelingen op
o de liederlijkheid
van
l
Beinebergs
g moeder, wordt Tërless door
schaamte overmand. Nu dringt
g het tot
hem door hoezeer ook zijn
l moeder een
geslachtelijk
l wezen is maar dat hem
g
dit in dit stinkerige
g bordeel moet
overkomen brengt
g hem ten zeerste in
verwarring.
Hij
voelt
verachtingg voor
g
J
Bozena en is tegelijk
g l door haar
g efascineerd.
Uitdagin g
Het bordeelbezoek is een inleidinget
g,
zet de toon voor het eigenlijke
g
l verhaal.

In deeestelijke
geestelijkeleegte
g van het
internaat is de whizzkid Tërless op
P zoek
Hij voelt zich
naar een uitdaging. Hi'
aangetrokken
door Beinebergg en
g
kwekelingen
die hem
Reiting,
g
g^
imponeren
door hun stoere praat
en die
P
P
allebei een sadistische inslag
g hebben.
Eerder hadden deze twee onderling
g een
machtsstrijd uitgevochten, die in het
machtsstrijd
voordeel van Reitingg was beslecht.
Op
moment heeft een
p een gegeven
gg
armoedige
genaamd Basini,
g leerlinggg
enkele diefstallene
lee
gp
gd ^hetgeen
g
normaal neerkomt opp smadelijke
l
verwijdering
l
g van het instituut.
Reiting
en
Beineberg
g
g hebben Basini
een bekentenis afgedwongen en vanaf
dat moment hebben ze hem in de tang.
g
Ze zullen hem niet bij de g
leiding
aangeven,
g
^ mits Basini als tegenprestatie
`Reiting in a lles volgt
g en
ggehoorzaamt
bij alles wat hij
hij onderneemt'.
Het willoze slachtoffer Basini zieteen
g
bezwaar en reageert
onnozel: `Das tue ich
g
g ewiss, ich halte von selbstgerne zu dir.'
puntjes
Maar Reiting
g zet nog
g eens deun
op
p de i: `Oh nicht nur wenn es dir
Verg
niigen macht, du musst ausfiihren ,
was immer ich will – in blindem
Gehorsam.'
Vanaf dit moment voelt de lezer waarop
dit zal uitlopen:
bijzijn
in het bijzijn van Reiting,
g,
Beineberg
en
de
meeloper
p Tërless moet
g
Hi wordt
Basini zich uitkleden. Hij
mishandeld, vernederd, seksueel
misbruikt.
Terughoudend
g
Voor alle duidelijkheid:
wie denkt dat ik
l
en
mijn leerlingen
er als docent op
u
it
b
P
g
met seksuele ranzigheid
te choqueren,
g
heeft mi'
mij verkeerd ingeschat.
Allereerst
g
moet je
en
J als docent uiterst objectief
l
terughoudend
zijn
J in het (eventueel)
g
toelichten van de beschreven
perversiteiten. In de tweede plaats
le
leg
P
P
ik mijn
autoriteit
als
docent
en
vakman
l
in de waagschaal
om op
mijn leerlingen
P mijn
g
g

de eigen
overtuiging
gg over te brengen,
g
g,
dat ik Musil een literairenie
vind en
g
niet zomaar een triviale auteur. Ten
aanzien van de in de jareng
tachtig
opflakkerende
discussie
rond
de
P
introductie in de bovenbouw van
o ulaire leessmaken en triviale
PP
altijd mijn
mijn scepsis
literatuur' heb ik altijd
P
bewaard. In de derdelaats
probeer
ik
P
P
leerlingen ervan te doordringen dat de
handelingen
l,
g opP zich oninteressant zijn,
onvermi'l
maar dat
dezeP erversiteiten
delel k voortvloeien uit de abjecte
psyche
l
PY
van deersona
es met andere
g^
P
woorden: Musil heeft (in 9106 met
behulp
P van deze immoraliteiten met
vooruitziende blik de ontwrichtinget
g,
geestelijkverval
j
de naderende
g
ondergang
g g van de kakanische
maatschappij
van
P
PP l en de opkomst
fascistische tendensen blootgelegd. Aan
de docent de opdracht
dit krasse
P
duidelij te
tijdsbeeld
aan leerlingen
g duidelijk
J
Wie Tórless als klassenlectuur
wil behandelen, moet eerst zorgvuldig
^ g
afwegen
of de g
groep
g hieraan
g
P leerlingen
toe is. Essentieel is ook dat je
geestdrift
lg
afstraalt op
de
leerlingen
en
het
is
P
g
lezieri
als
'e
kunt
voorkomen
dat
J
P
g
sommigen
afhaken. Per les gaf ik de
g
leerlingen
bijl toerbeurt de oPdracht
g
mee om de volgende
les een kleine
g
P resentatie te houden over twee of drie
bladzijden
die ze dan `en detail'
l
moesten uitspitten.
Handigg is ook om
P
moeilijk woorden
een vertaallijst van moeilijke
wer
verspreiden,
P
P
^ zodat het opzoekwerk
beperkt
blijft.
l
P
Torberg
Friedrich Torberg
979 is als
g 108-I
9
auteur en criticus met name bekend
om zijn naoorlogse verhalenbundels
Die Tante Jolesch en Die Erben der Tante
geestige
Jolesch, twee verzamelingen
g
g g
anekdotes uit de Weense cultuursfeer
van het interbellum, meer speciaal over
de verdwenen joods-liberale
cultuur van
l
toen en de handel en wandel van

Toegankelijker
1
g
je in 6Met Der Schuler Gerber kunell
vwoeen
g
g buil vallen. Dit keer geen
subtielesPY
cholo ische
analyses!
Wel
Y
g
vindel er goed
herkenbare en
g
rechtlijni
rechtlijnige
e karakterbeschrijvingen
l g van
leerlingen
en
leraren.
Aan
het
begin
g
g
van zin
roman
vermeldt
de
toen
l
zij
tweeëntwintigjarige Torberg wat zijn
inspiratiebron
was geweest:
de
g
P
zelfmoordgolf
van i9 29 onder
zelfmoord
g
gymnasia.
leerlingen
g van de Weense gY
Hetmnasium
mag gdan in deze
gY
postkakanische
roman `gedemiliP
tariseerd' zijn,
dat
wil nogg niet zeggen
gg
l^
dat ereen
sprake
meer
was van
P
g
autoritaireeza
sverhoudin gen. De
g g
zij
eersteeneraties
begaafde
meiden zijn
g
g
ook in demnasiale
gY
schoolbanken verschenen. Centraal
staat in de roman de tegenstelling
g
g
tussen de begaafde
leerlingg Kurt
g
Gerber, die alleen zwak is in wiskunde,
en zijn tirannieke docent wiskunde en
lassenleraar,
toevallig
zijn
k
gl
g ook nog
`Gott KuPfer'. Voor leerlingen
is Der
g
Schiller Gerber veel toegankelijker
dan
l
g
beschrijftopP geestige
Torless. Torbergg beschrijft
gg
en indringende
wijze
wijz en van minuut tot
g
de klassikale interacties van
leerlingen en hun docenten. Ten
behoeve van de lezer is in het boek zelfs
de klassenplattegrond uitgetekend.
g

eeuwwisseling,de artistieke of literaire
stromingen
PP l
g of maatschappelijke
ontwikkelingen
g aan de orde te stellen.
In Torbergs
P
g roman permitteren
autoritaire leraren zich allerlei
'escapades'.
Tijdens
Tijden de les van Professor
escapa
docent Frans, ontstaat een
klein meningsverschil
tussen hem en
g
spoedig
een leerling,
P
g ontaardt in
g^
een ordinaire scheldpartij
P
l van de kant
van de leraar. Als de onthutste leerling
geeft Borchert hem
de klas wil verlaten,g
een klap
zijn g
gezicht. Ik stop
p in
zijn
ee
p dan
met de lectuur, het boek wordt oPzijl
en ik vraag
mijn leerlingen
gelegdg
mijn
g te
r aden naar de aflooppvan de `affaire
Borchert'. Een leerling
g wordt door een
docentesla
en.
Hoe
zou
zoiets nu,
g g
en?
Hoe
liep
anno 2004,
P zoiets af
P
4^
in 193o?
Kortom: g
gelegenheid
voor een
g
93
l mij
klassikale discussie. Achteraf zijn
mijn
en g
geschokt over de afloop
P van
g
bij de
toen: het slachtofferaat
g zich bij
docent excuseren.
bi' het eindexamen
Het feit dat leraren bij
`Matura' niet verplicht
waren te
P
examineren op
P basis van een
curriculum, leidde tot enorme
spanningen onder de abituriënten. De
willekeur van toen zullen de bovenbouwleerlingen
g van nu zeker
herkennen. Hete
even dat Kurt
gegeven
Gerber in deersoon
van Gott Kupfer
P
P
n docent aantreft,, die `wild darauflos
een
tentaminiert' zal hem noodlottig
worden.
Of ik beide boeken ook anno 2004 als
klassikale lectuur zou willen aanbevelen? Op
grond van mij
mijn enthousiasme
Pg
ik ja.
zeg
j Helaas is het urenaantal voor
Duits sinds invoeringg van de Tweede
Fase teruggelopen, met als gevolg
g g dat
de huidige
g
g leerlingen
g met minder talige
bagage in 6-vwo komen.

Klassendiscussie
In tegenstelling
g tot Tërless biedt Der
g
Schuler Gerber veel minder aanknoPin gs P
unten om het tijdsbeeld
van de
l

Guido Robbens studeerde Germaanse
Filologie
Rijksuniversitei te Gent
^ aan de Rijksuniversiteit
is leraar Duits aan het Rodenborchll ge te R
College
osmalen.

vooraanstaande literatoren, critici,
randfiguren
of merkwaardige
g types. Na
g
de AnschluI vluchtte Torbergg hals over
kop
I0
P naar Zwitserland. In94
emigreerde
hij naar de Verenigde
g Staten
g
waar hijl zich in Hollywood
financieel
Yw
overeind hield met het schrijven
van
l
filmscenario's. Pas in 1951
95 besloot hij
na vele aarzelingen
terug
g te keren naar
g
Wenen.
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Campert
p

Een liefde in Parijs
J

De Bezige
200
J ^ 2004
g Bij,
ISBNo2
234
12
89
9
3

€ 1 5^

In de laatste roman van Remco
Campert is Richard,,
ook wel Rik,
Sanders de hoofdpersoon.
P
Sanders is net als Campert
P ook
schrijver,
ook
op
gevorderde
1 ^
Pg
leeftijd
ta
I en heeft ook een aantal
hij
1jaren in Parijs gewoond. Als hij
voor deresentatie
van de
P
vertalingg van zijn
1 boek De kunst
van het vergeten
in de lichtstad
g
terugkeert,
heeft hij een heel
g
vluchtige
g ontmoetingg met een
elegante
vrouw. Zij
Zij herkent hem
g
wel,^ hij1 haar niet. Daar begint
g het
verhaal. In Parijs is ook een jeugd1g
vriend van Sanders aanwezigon
g^
Verstrijden
en tevens
1 ^ nugevierd
g
Ppatserigg beeldend kunstenaar,, die

V/
onder de naam Tovèr furore
maakte waar Sanders jarenlang
g
achterbleef in roem en rijkdom.
I
En de vrouw die hij eerder oop
straat tegenkwam
en aanvankelijkI
g
niet herkende. Na de Parijse
J
een tussenstopP vol
1jaren,^ tijdens
1
alcohol in Antwerpen,
hij een
P ^ had hij
korte relatie met haar, deze Sacha
van Munster.
De verschillendeeriodes
– de
p
jeugdjaren
in
Amsterdam
in
een
I gJ
eenouder ggezin, de jaren in Parijs
1
waar Rik Sanders en Tovèr woonden en waar regelmatig
g
g schrijvers
1
en beeldend kunstenaars opp bezoek kwamen of zich voor korte of
langere
g tijd vestigden,
g ^ de tijd
1 in
Antwerpen
waar
hij
hij
zat
toen
hij
hij in
p
Nederland net als schriverwas
j
doorgebroken,
g en het heden –
wisselen elkaar mooi af.
Een beetje
lezer kan de
1 ingevoerd
g
roman zeker als deels biografisch,
g
^
of als sleutelroman lezen. Wie
zijn
I leerlingen
g kort en goed
g
invoert in de recenteeschiedenis
g
van de Vijftigers
lg heeft met Een
liefde in Parijs een pareltje
p
1 in
handen om hen zelf dearallellen
P
tussen feiten en fictie te laten
achterhalen. Tegj
elik komt het
cliché van de schrijversdroom
1
P rachtigin het boek naar voren en
Campert
P niet zijn
P zou Campert
1
hij niet aannemelijk
als hij
I weet te
maken dat er tussen werkelijkheid
1
en droombeeld weinigg verschil zit.
AMR
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Yves Petry

De laatste woorden
van Leo Wekeman

De Bezige
200
g Bij,
1 ^ 2004
ISBNo2
9 234 1250 8
€i9 ^0
5
YVES PETRY

Er wordt me wat afedebuteerd
g
in de Nederlandstalige literatuur,^
lezer
P robeer dat alsgoedwillende
g
maar eens bij
bi te houden. Dat er
dus zo af en toe een debutant aan
je aandacht ontsnapt,
P ^ is niet
verwonderlijk. Maar dat pas
verwonderlijk.
P
iemands derde boek je attent
maakt opPJ
zijn schrijverskwalitei1

{
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ten...
De laatste woorden van Leo
Wekeman, het derde boek van de

Vlaming
Pet bestaat uit vijf
g YvesPetry
1
openhartige en vaak cynische
Y
monologen.
g De vijfendertigjarige
journalist Leo
doet als eerste zijnn
1
verhaal: zijn
1 vrouw heeft hem
verlaten,^in zijn werk bij De Stem
is hij1 vastgelopen, en hij
hij is
geobsedeerd
door een nieuwe
g
collega,
g ^ Xavier, die iedereen opp de
redactie in zijn
1 ban houdt door
zijn aantrekkelijke uiterlijk.
uiterlijk. Eva
Eva,
Leo's vrouw, is de tweede die aan
het woord komt: ze doet een
boekjeopen
P over Leo,^ en maakt
boekje
een tussentijdse balans opp van
haar leven. Karel, de redactiechef
van De Stem P robeert iedereen
om zich heen te manipuleren;
^
p
achter zijn
zijn beschaafde fa^ade
broeien allesbehalve 'frisse'
fantasieën, zo blijkt
1 uit het derde
deel. Xavier formuleert in de
vierde monoloogg zijn
l levensvisie;^
hij1 realiseert zich de macht die

zijn knappe
uiterlijk hem geeft
PP uiterlijk
g ee –
énebruikt
die.
De laatste woorg
den in monoloog nummer
vijf,^
1
zijn
weer
voor
Leo.
1
Het centrale thema is de macht
van schoonheid, maar ook de
zoektocht naar de eigen
g seksuele
identiteitseelt
P eengrote
g rol. De
scherpe
P tweedeling
g homo hetero
blijkt onhoudbaar. PetryY con froblijkt
n
teert de lezer met nogal
wat
g
prikkelende
uitspraken
over
P
P
mannen,^vrouwen, en manipulatie
p
en macht in de relatie tussen
mensen. Het taalgebruik is
'stevig'
bij het cynisme
g maar past
P bij
Y
dat alle hoofdeersonen in meerdere of mindere mate uitstralen.
Een opmerkelijk
P
1 boek!
1D

1
I
)

I
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I
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De Galvano

Querido,^200
2004
ISBNo
214
472945
9
€ 11,95
Om te overleven moet een mens
soms over lijken
gaan.
t
g aa De hoofdpersoon
Moz,^ in De Galvano, het
p
debuut van de Eindhovenaar Stijn
1
van der Loo,^is ervan overtuigd
g
dat de lessen van zijn
1 overleden
vrouw Emma, die een en al
zachtmoedigheid was, in de
hardheid van het leven in een
fabriek niet werken. We zitten in
de jaren voor Tweede Wereldoornog
log:
g 'medewerkers' zijn no
`arbeiders' of `knechten'
milieubewustheid is nogg niet
uitgevonden,
^ dus bij1 het werken
g
met zuren eniften
in het
g
g alvaniseerbedri'fJ verbrandt de
een zich en hoest de ander zich

de longen
g uit het lijf.1 Vieze
raatjes engeniepige pesterijen
praatjes
P
1
bepalen
mede de sfeer in de
P
fabriek, voor fijnzinnigheid
is
1
g
Moz, zoon van jood
P
1
ggeen plaats.
die zich tot het katholicisme heeft
bekeerd – maar dat heefteen
g
effect opP de racistische
–
be eenin van het hele gezin
bejegening
g
komt van alle kanten in de
problemen
als hij11
bij
bi de aanloop
P
P
naar de overname van de fabriek
door Duitsers de enige
g blijkt
1 te
zijn die door zijn1 vakbekwaamheid eigenlijk
g 1 onmisbaar is.
De macht die dieositie
hem
P
geeft,
maakt
hem
bepaald
niet
P
g
bij zijn
die
hem
populairJ
1 collega's
g
hij
verwijten
die
hij
heult
met
de
I
bazen. En van de kant van die
hij ook niet veel
bazen heeft hij
goeds te verwachten, die willen
hem alleen maarebruiken.
g
Van der Loo zet een sfeer neer
van broeierigheid
en agressie,
^
g
g
schetst een niets en niemand
ontziende stro le for li e 'in de
zee van lawaai, hitte en stank, die
is komen o Pwellen uit de metalen
ingewanden
van de fabriek.' De
g
les die Moz steeds door Emma
werd voorgehouden,
g
gtegen
^ dringt
g
het eindeas
echt
tot
hem
door:
P
`wie niet opvalt,
overleeft'. Een
P
barokeschreven
debuut: een
g
bijblijft.
verhaal dat jeje bijblijft.
JD

IEOEIEEOMIIMVe spatten

Van Goor, 2003
ISBNo00035228
9
€ 12^ 50

Veel kinderen hebben te maken
met de scheidingg van hun ouders.
Ellen Tijsinger
1 g greep
g P dit onderwerpan
P om er een jeugdboek
Jg
over te schrijven.
schrijven. Rutge
Rut er woont
zijn
1 ouders Bram en Carla,
broertje
zusje Lotje
Lotjeop
P een
J Leo en zusje
boerderij.1 Bram en Carla hebben
de BSE-crisis maar net overleefd.
Er zijn
zijn veel spanningen tussen de
twee^ het komt zelfs zo ver dat
Carla met de kinderen vertrekt
naar een vriendin in Amsterdam.
Tussen Rutger en zijn
1 vader
Rut er is
botert het ook al niet: Rutge
tekenaar,
maar
g
Bram wil dat zijn
zoon
later
de
J

boerderij1 overneemt.
Natuurlijk
I komt alles aan het eind
tochoed.
g
g Bram en Carla gaan
weliswaar scheiden^ maar ze
kunnen wel weer met elkaar door
een deur. De kinderen kunnen
hun vader weerewoon
beg
zoeken. Bram accepteert
zelfs het
P
hij
talent vanzijn
zijn oudste zoon hij
ngste
zoon
Leo
ziet zi'njo
g
1
Rut er
voortaan als opvolger. Rutge
zich nauwelijks
zijn
I^1
omgeving
g g lost alles voor hem oP.
ammer, Tisin
j ger maakt met
deze weinigg verrassende
verhaallijn
1 haar boek ouderwets
ongeloofwaardig. Toch is het
geen slechtft
boek. Tijsinger
1
1 g schrijft
namelijk
wel
boeiend
en meel
slepend.
Het isggemakkelijk
P
J1je in
te leven in deersona
je voelt
P
ges,J
snel met hen mee. Dat maakt dat
blij
je aan het eind ook wel weer blij
bent dat alles opP z'n pootjes
P 1
terecht komt.
MO
Lies Bate
Nachtzwernmers
Davidsfonds/
Infodok,^ 2004
200
8079
ISBNo
0 80
9 590
€ 113,95

3

Nachtzwemmers de derde
1j eugdroman van de Vlaamse
gaan oop
auteur Lies Bate, kanrat
Pg
een verzorgde
lay-out,
mét
Y
g
mysterieusndoende
aandoendevoorflap,
p,
en een thema met een sterk
en
Ppotentieel: psychiatrie
PY
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depressiviteit.
Hoofdpersonage is
P
de vijftienjarige
1
1 g Sam, wiens
moeder Heleen in eenY
p s chiatrische instellingg wordt o Pge nomen. Het bezorgt
g Sam veel
aandacht, maar mensen die het
goed met haar menen, zoals haar
Tom, schoenmaker
Ijeugdvriend
g
Lander of haar skate-vriendje
1
Quiten, worden steeds opnieuw
p
afgewezen.
Na haar alarmerende
g
verdwijning,
wordt
Sam o Pge I g,
nomen in desPYchiatrie wat haar
reddingg betekent. Aanvankelijk
1
leeft Sam in de instellingg als in
een cocon, maar van de ene opp de
andere dagg toont ze weer
interesse in het leven. Enig
probleem:
ze wil per
P
P se alleen
gaan
wonen.
Hoe
Bate dit oplost?
g
P
Met een deus-ex-machina! Lander
sterft onverwachts en laat zijn
1
huisje
1 aan Sam na.
De magere
g uitwerkingg van het
verhaalgegeven boeit al niet.
Flarden verhaal worden zonder
rode draad aan elkaarere
g gen.
Samsroblematische
gedrag
P
g
g
wordt nogal
geduid:
P
g simplistisch
g
het meisje
Iggeeft zichzelf de
schuld voor haar moeders
problemen en concludeert dat ze
zich nooit aan iemand mag
hechten, want dat lootP fout af.
Zo'n verklaringg is een frequent
q
e even in kinderboeken maar
gg
werkt ongeloofwaardig
g
g in een
adolescentenroman. Verder
cultiveert Bate een soms bevooroordeelde opvatting
P
g over
psychiatrische
s chiatrische
Ppatiënten. Zo
beweert Lander, die als een wijs1
manegeportretteerd
ortretteerd wordt, dat
44
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Heleen een `nachtzwemmer' is,
iemand die de donkere zijde
1 van
het leven opzoekt.
Hij
houdt
P
1
Heleen zelf verantwoordelijk1 voor
haar depressies, alsof ze die
gewenst heeft. Later wordt deze
opvatting
genuanceerd,, maar deze
P
gg
passageszijn
zijn niet afdoende. Voegg
hierbij het eenvoudige
g taalgebruik,
dat nergens
enige
uitdaging
g
g
gg biedt,
heteforceerde
en
ongeloofg
g
waardige
end en het wordt
dt
g happy
PPY
duidelijk
dat
Nachtzwemmers
als
1
roman overpsychiatrie
en
PY
depressies
een gemiste
kans is.
P
g
1P
Mirjam
Mous
1

Fluisterwater

Van Holkema en
Warendorf, 2003
ISBNo2
9 60
9 973
€ 11 X99

2

Maritaat
g in de zomervakantie in
het dolfinarium werken. Daar
werkt ook Nathan, opp wie ze
smoorverliefd wordt. Na een
feestje brengt
g hij haar met de
scooter naar huis. Onderweg
krijgen
ze een ongeluk. Nathan
lgg
komt er met enkele schrammen
vanaf, Marit raakt in coma. Als ze
wakker wordt, blijkt
1 ze niet meer
te kunnen lopen.
P Ze blijft
1 natuurlijk
1 ook een verliefde Ppuber die
van allesrobeert
om Nathan
P
voor zich te winnen. Helaas heeft
hijJ een oogje
gl opP Iris.
Geen vrolijk boek, zo lijkt
1 het.
Vrolijk
is
misschien
inderdaad
1

niet het 1juiste woord, maar het
boek lootP ook zeker niet over van
vals sentiment of zieligheid.
g
j Mous geeft
Miram
g de realiteit
weer: er kunnen heel nare dingen
g
gebeuren in je
je
leven, maar
je
j1
g
hoeft er niet aan onderdoor te
g aan. Ook Marit komt er met de
hulpP van haar vriendinnen Sabien
en met name Iris wel bovenop.P
Marit heeft ook steun aan het
sprookjesboek
Mares van
P
1
Meerminnen, een boek dat ze
eigenlijk
g 1 voor haar vader heeft
g ekocht. Vooral het verhaal van
Kleintje
J^ de 1 jongste zeemeermin
die verliefd wordt opP een
onbereikbare mensenprins,
P
spreekt
Marit aan.
P
Dearallellen
tussen het verhaal
P
van Marit en het verhaal van
Kleintje
1 en de ggebruikte motieven
vormen een mooi gesP reksonderwerpn
P de lessen Nederlands. Zo
is de kleur blauw belangrijk:
gl de

M trz^a,v^

Maus

Fluis terwater

kleur van de meerminnen, maar
ook de kleur van Marits nieuwe
schoenen met hoe
g hakken die
een cruciale rol spelen
in het
P
blonde,
ongeluk.
Marits
lange,
blonde
g,
g
1 eveneens
ggolvende haar verwijst
naar de meerminnen. Fluisterwater is niet alleen eenrachti
P
g en
ggoed verhaal maar heeft zeker
ook literaire kwaliteiten.
MO
Cultuurdeelname in
de levensloop

Proefschrift
Universiteit van
Utrecht, 2004
Wat is cultuur? Wat is cultuurdeelname? Twee vragen die niet
eenvoudiggJ
zijn te beantwoorden.
Is een bezoek aan een kermis, een
moskee of een Marokkaanse
bruiloft ook cultuurdeelname?
Het zijn vragen
g die Ineke Nagel
g in
haarproefschrift Cultuurdeelname
in de levensloop
gaat.
p u it de weggg
Toch zijn het belangrijke
gl vragen
g
als je i n beeld wilt brengen
g hoe de
cultuurparticipatie zich ontwikkelt. Cultuurdeelname is een
complex
en als je1 alleen
P geheel
g
uitgaat van traditionele kunstdisciPlines krijg
je geen
beeld.
lgl
g juist
1
Dat betekent niet dat ik hetroef
P
schrift aan de kant schuif. Het
ggeheel maakt een zorgvuldige en
edegen indruk. Het onderzoek
g
van Ineke Nael
diepsychologie
g^
en sociologie
aan
de Universiteit
g
van Utrecht studeerde,p
past in een

J

J

lange
g onderzoekstraditie waarin
cultuurparticipatie centraal staat.
Sommige
haar conclusies zij
g
opzienbarend.
Als je in je
p
I
kindertijd
kindertijd kennis hebt gemaakt
g
met cultuur, ben
je
je later actiever,^
zo heeft ze vastgesteld.
En tijdens
tijden
g
adolescentie neemt de invloed
van ouders af, terwijl hetg
belang
van school en vriendjes
I toeneemt.
Nael
g toont aan dat deelname aan
culturele uitingen
P
g in de puberteit
terugloopt bijJjongere
bjon eren uit actieve
gezinnen,vanwege
B de suffige
g
status. Opmerkelijk
P
1 is volgens
g de
onderzoekster dat de rol van de
ouders echter niet onderschat mag
worden. Eenmaal volwassen
blijken Ppatronen redelijk
redelij stabiel te
blijken
Met
de
conclusie
dat culturele
1
loopbanen
vooral
ontstaan
in het
P
ouderlijke
1 milieu en dat latere
sociale statusgroepen een geringe
g g
invloed hebben,^ gaat
g Nagel
g in
teen
g het resultaat van eerdere
onderzoeken. Een extra reden om
ouders in een vroegg stadium te
bi kunst- en cultuuredubetrekken bij
catie en – van de andere kant – om
je af te vragen:
1 iemand
g wat krijgt
thuis aan cultuur mee en hoe kan
ik dat laten aansluiten opp schoolse
activiteiten?
HL

Christine Lemaire
Lezen doen we samen!

Stichtingg Lezen,^ 2004
200
75870
ISBNo
02
9757 3
9,75
incl. verzendkosten)
Onlangs verscheen
bij Stichtingg
bij
Lezen de vertalingg van uitkomsten van wetenschappelijk
pP 1
onderzoek naar lezen en
leesgedrag
P
1 van
g
g naar de praktijk
alledag. Het is ook
een
inleiding
g
opP de onderzoeken zelfvoor
degene
g die zich verder in de
materie wil verdiepen.
P
Leesbevorderingg heeft alles te
maken met het bevorderen van
leesplezier.
Dat hangt
P
g weer
samen met begrip,beleving
g en
waardering.
Lezen
leidt
tot een
g
zeerersoonli'ke
p
1 ervaringg met de
tekst, toch zijn er algemene
g
voorwaarden en vaardigheden
om
g
van een tekst te kunnenenieten.
8
Ookeldt dat
elke lezerg
genoeg
g
rust moet hebben om te kunnen
lezen, en moet het niet teveel
moeite kosten om eeneschikte
g
tekst te vinden. Om het leesplezier te vergroten
is het belang-g
grijk
J dat de tekst aansluit opP de
belevingswereld,
behoeften en
g
interesses. Emotionele betrokkenheid en verbeeldinggl
zijn trainbare
vaardigheden die een belangrijke
gl
bidra e leveren aan het leesbijdrage
plezier.
Omdat elke lezer een eigen
g
ontwikkeling
g doormaakt,^ is het
belangrijk dat hiermee
rekening
g
wordtehouden.
Hoe
beter
g
leessituaties en leesbevorderings-

activiteiten opP verschillende
plaatsen
en leeftijden
leeftijden
op elkaar
P
P
zijn
afgestemd,
hoe
effectiever
de
1 g
leesbevorderin is. Een
leesbevordering
ononderbroken leesontwikkeling
is vanroot
g belanggvoor het
behouden van) leesplezier.
Het
P
verdient daarom aanbeveling
deze doorgaande
leeslijn
leeslij goed in
g
te
houden.
Lezen doen
g
we samen! biedt hiertoe een
hulpmiddel.
In tabellen is in één
p
oogopslagte zien
wat op welke
P
leeftijdsgroep
P
J g P van toepassing
g is.
zij niet
De leeftijdsgrenzen
zijn
1 g
p^omdat individuele lezers
zich sneller of langzamer
kunnen
g
ontwikkelen. Deublicatie
behang
delt de rol van ouders, verschillende leesomgevingen,
tekstkenmerken,^ houdingg en
motivatie van de lezer en tenslotte de rol van de docent. Een
en een
samenvatting,
g^ aanbevelingen
een verwijslijst
I 1 en
een literatuurlijst
1 sluiten het
geheel
af.
g
AMR

Het onderwijs
1 is wel eens met
een stilstaand water vergeleken.
g
Soms zou 1je hoen
P dat het waar
was. De discussies over veiligheid
g
opP school, aandacht voor het
individu en zorgg voorprobleemP
jon eren zullen ook na de
ngeren
jo
vakantie weerklinken. Het
onderwijs
1 krabt zich achter de
oren en vooral het vmboonderwijst verdient een herbezinleerlijne en
ning. Doorlopende
leerlijnen
P
onderwijs
1
bieden wellicht kansen. Het
vmbo is opP internet goed
g
vertegenwoordigd. De sites
www.vmbo-Plein.nl en
www.vmbo-loket.nl bieden veel
informatie, zowel voor coördinatoren als docenten. Het
–
vmbo-plein
is iets algemener
g
P
ook bedoeld voor ouders – en
biedt artikelen enublicaties
P
relevante wet- en regelgeving,
projecten,
methoden,^ toetsing,g,
1
examineringg en didactiek. Het
vmbo-plein
komt voort uit
p
www.vmbo.nl en verwijst
1 ook
naar www.vmbo-examengids.nl.
g
Het vmbo-loket is vooralericht
g
opP schoolleiders en docenten en
geeft actuele informatie en
belangrijke
8
g l links. Laatstgenoemde
staat onder verantwoordelijkheid
1
van het CPS. Wie hier nietenoe
g
g
aan heeft, of zich wil laten verrasbij
sen kan altijd
altijd noggterecht bij
vmbo.Pg
a ina.nl. Nu veel aandacht
isericht
op P
de problematiek
van
p
g
bijbehorend
jon eren en de bijbehorende
jongeren
g,is ook een bezoek aan
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www.leerlin
enzor
mbo
g
^
Pro.nl

de moeite waard. Een informatieve site die voor veel
docenten en andere hulpverleners
P
een steun in de rugg is. De site
biedt niet alleen een handig
netwerk, maar ookraktische
p
hulpmiddelen,
zoals een manier
P
om leerlingen
g
g hun eigen
functioneren te laten evalueren.
j
Onderwiskundi
Onderwijskundige
e aandacht en
vakinhoudelijke
1 informatie dienen
elkaar in evenwicht te houden.
Niet alleen in het vmbo staat
veranderingen
g opP de rol, ook in
de Tweede Fase. De herprofilering
P
g
betekent een nieuwe mogelijkheid
gl
(altijd
om te
JPpositief blijven!
1
komen tot een herzieningg van
Via de
vakinhoudelijke afspraken.
P
site www.tweedefase-loket.nl kan
iedereen opP de hoogte blijven
1 van
de meest recente ontwikkelingen.
g
Veel taaldocenten voelen zich
Pprimair vakdocent en laten het
beleid en de zorgg voor de
toekomstraa
g over
g aan anderen.
Voor hen de volgende
links. De
g
site www.taalunieversum.org
biedt eengoed overzicht van alle
artikelen die in de diverse
vakbladen zijn verschenen. Een
handige
overzichtelijke gids
g
g en overzichtelijke
voor wie niets wil missen of
ggericht opP zoek is naar artikelen
over een bepaald
onderwerp.
P De
P
bibliotheek helt
u
daarna
P
hopelijk verder. OpP www.boeken
P1
wereld.com krijgt
Jg u snel zicht oop
nieuwe boekuitgaven, maar echt
uitgebreid
en informatiefis de
g
site niet. Het is meer een digitale
g
folder met een commercieel
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oogmerk.
Dan liever naar
g
www.literairnederland.nl

al

maakt ook deze site een
oppervlakkige indruk met
aanstellerige
g stellingen
g en
toptienen.
Het is bedoeld als
P
leespromotie
met een lage
P
g
drem Pel en hoeft niet onmiddellijk
J in de mapP favorieten te
worden opgeslagen. Beter is
www.boekboek.nl dat duidelijk
1
met zorgg en aandacht wordt
onderhouden. Toch voel je
1 ook
hier de aanwezigheid
van
de
g
commercie en de verleidingg om
een boek vooral te koen
P . Als
docent heb je veel meer aan
www.literatuureducatie.nl van
Stichtingg Lezen met tal van
zinvolle verwijzingen
1 g of
www.literatuuronline.nl dat hoort
bijJ `Literatuur' ^ een magazine
dat
g
jaar
acht maaler
jaar
verschijnt
en
P
1
verkrijgbaar
is in de boekhandel.
Jg
Heteeft
g informatie opP niveau en
verwijst
1 naar artikelen en dossiers
die de moeite waard zijn.
1 De
liefhebbers van moderneoëzie
P
komen vermoedelijk
J vooral aan
hun trekken bij1
www.epibreren.com,
de site van
P
de hoorbare•Ijon ge dichters met
veel links naar websites die u
moeiteloos enkele uren van het
leven in beslagg kunnen nemen.
Overigens
g heb ik daar niet de
volgende
sites aangetroffen:
g
g
www.tonnusoosterhoff.nl met
oeziezomer
gedichten
en www.poeziezomer
P
swatou.be. Dit laatste evenement
is een zomersebeuren
en een
g
hoogtepunt voor de liefhebber
van beeldende kunst in

i
i )
i

i
1

combinatie metoëzie.
P
Inspirerend
zijn
P
1 niet eerder
vermelde CKV-sites als:
www.kunsto Phetweb.nl CKVi.
htm – een onmisbare schakel
naar andere sites – en www.
De laatstgenoemde
is
beki'kt.nl.
g
1

een CKV-site voor Jjongeren
en
g
kanrima
P als springplank of ter
oriëntatieebruikt
worden. Ook
g
www.moose.nl is een jongeren1g site met aandacht voor theater en
recensies door en voor jongeren
1g
geschreven.
Een PP
populaire, maar
g
vooralezelli
egjongerensite
is
Jg
g
www.spunk.nl,
d
ie
voortgekomen
P
g
is uit de koker van het NRCHandelsblad. Wie meer wil weten
over toegepaste kunst moet zeker
kijkje nemen oop
eens een kijkje
httP: members.home.nl s.lan
genber
g . Deze Bossche

kunstenaar heeft in het verleden
spraakmakende
projecten
P
P1
uitgevoerd
opP onder meer het
g
Cals College
g in I sselstein. Hi j1
slaagde
van de
g
g erin de geluiden
vertrekhal van Schiphol
P als
kunstwerk in de aula te laten
weerklinken. Een mooi voorbeeld
van 'mentaleebiedsuitbreidin
g'.
g
Ook interactiefis theatergroep
g P
Het Witte Vuur uit Nijmegen,
1 g
www.hetwittevuur.nl. `Trekhaak'
is het nieuwste technotheater P ro ject:
dj's,^theater,
dance art
J 1
party
en
film in een ruim drie uur durend
za Pfeest. De première
is opP1441juli
P
tijdens de Nijmeegse
Vierdaagseg
g se
1
feesten. Wie liever concurrenten
in deaten
^g eens naar
g houdt, gaat
www.broklede.nl,met een actieve
sectie Nederlands, en

met een
oopmerkelijk
merkelijk poëzieproject.
P
P 1 Wie
gewoon voorg
school aan de slag
wilaan
wilgaan,klikt opP www.school
box.nl. En wie van dit alles meer
danenoe
heeft,
verkiest
g
g

www.xaveriuscollege.be
g

www.ikwilwerkenmetplezier.nl.
P
HL

Schijnbare rust bij1 animatieproducent
it Luster
P
Il Luster,p
producent van
animatiefilms, is de laatste jaren
actief op
P educatief terrein met het
project
DICHT/VORM. Op
P basis
Pl
van het succes van ditro'ect
ziet
Pl
il Luster kans om dit concept
o
P op
grotere schaal en in andere
richtingen
g uit te bouwen.
DICHT VORM — Klassiekers — en
DICHT/VORM Europa
P zij
zijn in de
Grote ambities voor een
klein bedrijf.
l
Projecten
1

Hartje Utrecht,p
op een zolder
onder eeuwenoude hanebalken
wordt een stilstaande wereld in
beweging
gebracht. Hier zetelt il
g gg
Luster, eenroductiehuis
voor
p
animatiefilm. Il Luster is Arnoud
Rijken,
Snijders en os^ Michiel Snijder
l
Jansen, alle drie exstudenten filmwetenschap,
P^
hun hartaandewe
ghebben
g
verloren aan het stiefkindje
l van de
film: animatie.
Aan de schuine dakwanden hangt
'artwork' uit de twaalf films die il
Luster sinds haar oprichting
P
g in
Eén
z 997 heeft geproduceerd.
gP
beeldje
l uit een animatiefilm is een
kunstwerk opP zich. Verder vind je
l
er in alle mogelijke
g
g J hoekjes gekke
plaatjes
en
e 'esgrappige
,
Plaa
PoPP
ook merchandisingg van
`concurrerende' commerciële
groten, zoals
producenten:
P
i^ dezoa
Disney
P deze
Y en Pixar. Op
maandagmiddag
rustig op
gis het
gP
kantoor. os-marien herstellende
van een herniaoperatie
eratie is al naar

huis, dus Michiel zit alleen.
Arnoud heeft zijn
vrije vader da g
Jvrije
en hijl komt even langs
l
g met zijn
zoon 'e van anderhalf. Die begint
in
meteen de ergonomische
g
scippybal-bureaustoel
door het
PPY
kantoor te rollen en ontdekt later
de dino uit ToYStory.
rY Michiel
onderbreekt zijn
l werk om even de
favoriete `oom' uit te hanen.
De
g
rust is maar schijn;
J^ il Luster heeft
op
projecten oop
P dit moment veel PJ
de rails. Dit is hetroductiekanP
toor, de films worden elders
g emaakt: bijl de filmmakers thuis
op
of in een studio.
P
P de computer,
Zo worden bij
bij de
P poppenstudio
PP
Pedri overurenedraaid
voor Lost
g
Carg o een komische sciencefictionfilm met robots. Ergens
g
anders scant iemand de laatste
tekenin gen voor de film Bek, over
een meisje dat half vogel
g is. Na het
scannen kunnen de tekeningen
g
met behulp
P
P van de computer
ingekleurd
worden. En voor de
g
aquarelleert de
film Vent (= wind),,q
filmmaker nogg enkele
wolkenluchten en wordt de
geluidsband
gemaakt.
g
g

vijftien
animatiefilms van één
l
minuut,,g
gemaakt door jonge
l g
animatiefilmmakers naar
aanleiding
gedichten van tien
g van g
moderne dichters. Hierbijl is een
lespakket
ontwikkeld voor
P
Nederlands en CKV-i in het
voortgezet
onderwijs.
J s De leerg
lingen kunnen hiermee op
P een
nieuwe manier kennis maken
met de twee kunstvormen
animatie enoëzie.
krijgt
PPoëzie
lg
in combinatie met animatie een
extra dimensie. De films
illustreren de belevingskant van
poëzie en onderstrepen
P de
P
ersoonli'ke interpretatie
ervan.
persoonlijke
P
de toe
Beelden vergroten
g ankeg
lijkheid
van de ggedichten doordat
l
ze de vraag
P dit gedicht
g
g `Wat roept
bijj jje op?'
concreet
maken.
En
P
het kunstzinnig
medium
g
animatiefilm krijgt
uitgebreide
l gg
aandacht. Het lespakket
bestaat
P
naast een docentenhandleiding
nog
g uit onder andere een cd-rom
met de films, deedichten
,
g
biografieën
en veel extra
g
informatie over animatie en
poëzie.

Educatief

– Klassiekers —
Voor de vakken Nederlands en
CKV -2 wordt nu DICHT/VORM
– Klassiekers – voorbereid. Il
Lusterin
hierover weer in
gg
conclaaf met dichter Ing mar
Heze met wie zij
zijhet project
P l
ooit hebben opgestart.
Een
Pg
commissie van ter zake kundigen
g
onder wie Gerrit Komrij maakte
een selectie uit de Nederlandse
en net als bij
poëziegeschiedenisl
het eerstej
roect
laat
elke
P

Ook heeft il Luster tweerootg
schalie
oop
Pl
g educatieve projecten
stapel
P basis van het
P staan. Op
succes van hetj
P roect DICHT/
VORM wordt nuewerkt
aan
g
DICHT/VORM — Klassiekers — en
zelfs DICHT/VORM EuroPa.
DICHT/VORM is een educatief
project dat sinds 2002 in filmhuizen en op
P scholen is te
vinden. De basis van
DICHT/VORM bestaat uit

l

animatiefilmer zich inspireren
P
door een van deedichten
voor
g
maken
het
et
a van een 'verfilming'.
g
Een nieuw en bijzonder
aspect
is
P
l
dat zijJ zich daarnaast ook moeten
kunststijle
laten inspireren
door kunststijlen
P
deeriode
waarin hetgedicht
g
P
geschreven is. De filmplannen
P
g
zijn
J al klaar en de aanvraagg voor
bi het Fonds voor de
subsidie bij
Film is begin
g februari de deur uit
e
aan.
Een
spannend
moment
P
gg
in het lange
maakproces:
komt
P
g
de financiering
rond
en
kunnen
g
we van start? Somsebeurt
het
g
natuurlijk
l dat de subsidieaanvraagordt
afgewezen.
In zo'n
g
g
geval is er toch heel veel werk
g
feitelijk voor niets gedaan.
Maar
g
voor DICHT/VORM – Klassiekers
– zijn al toezeggingen van andere
subsidiënten binnen, dus il
Luster is hoopvol
gestemd.
P g
Coproducties
P

Sinds eenpaar
P jaar heeft il Luster
ook nauwe contacten met Geert
van Goethem van het Belgische
animatie roductiebedri'
f lS .0. I . L.
P
Binnen de film- en animatiewereld is het vanroot
belangg om
g
internationale coproducties
aan te
P
gaan. Dit is deels een financiële
g
kwestie, maar het is ook zaak om
hiermee eenroot
afzet gebied
te
g
g
creëren• Nederland is immers
maar klein. Samen met
coProducent Geert van Goethem
werkt il Luster onder andere aan
het `monsterP
roject'
l
DICHT/VORM Europa.
P Het laat
zich al bijna
l raden: een selectie
van zestiengedichten uit acht
Europese
landen, en tevens
P
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animatiefilmers uit deze landen
die op
P basis hiervan zestien films
maken. Dit alles wordt ook weer
uitgewerkt
tot een educatief
g
roject dat in dit geval
geschikt
project
g
g
moet zijn voor middelbare
scholieren uit deze landen Europa.
P
Een van de uitgangspunten is dat
leerlingen
kennis maken met de
g
verschillende talen in Europa.
P
Niet om die talen te leren, maar
om ze te leren waarderen.

l

Toekomst
Wat eenaar
jaargeleden
begon
P jaar
g
g
als bedrijfje onder het mom van
waarbij
`wij
waarbij
'wij doen het liefst datgene
g

en we zien wel waar
ons hart ligt
het schip
strandt',
is inmiddels een
P
van de belangrijkste
kste
animatieproPro
Iml
ducenten in Nederland. Nu lijkt
l
dat oPzich niet zo'n ^
grote
producenten
prestatie;
restatie • zoveel
P zijn
l
n
er niet. Maar toch, om het hoofd
boven water te houden met zo'n
kleinschaligproduct,
l wel
^ moet je
gP
doorzettingsvermogen hebben.
Met name de kunstzinnige
g
animatie, waar il Luster zich het
liefst op
P richt, moeten ze soms als
een soortehova g
etui gen onder de
aandacht bren gen van de omroepen
P en de mogelijke
g j andere
vertoners. Maar il Luster blijft
J

i kan
zijn bleek al snel met
g PP
gzijn
wat ouderroef
P Publiek.
Mocht il Luster de komende
maanden de wind opP alle fronten
mee hebben, dan zal zo'n
schijnbaar rustige
g maandagmiddag
^ g
onder de hanenbalken in ieder
geval voor ggoed verleden tijd
tijdzijn.
ln
g

it Luster
't Hoogt 4
3512 GW Utrecht
tel. (030)
3 4 07 68
www.illuster.nl
www.dichtvorm.nl

September 2004
De Jonge Jury/inktaap

4 november 2004
Studiedag Lezen in het vmbo

Aanmelding voor twee projecten: [}e Jonge Jury (basisvorming) en
Inktaap (Tweede Fase) bij Bulkboek, tel. (020) 627 95 49 of.
www.bulkboek.net.

Derde editie van twee eerdere, succesvolle dagen in februari en april
dit jaar. Informatie: Stichting Lezen, tel. (oio) 623 05 66 of
www.fezen.nt.

September 2004
Doe Maar Dicht Maar

5 november 2004
Dag van het Literatuuronderwijs °

Aanmelding voor deelname poëziewedstrijd Doe Maar Dicht Maar
bij gelijknamige stichting, tel. (o5 o ) 3 1 3 84 33 of www.doemaardicht
maar.nl.

Tweejaarlijkse dag voor docenten Nederlands, georganiseerd door
BulkBoek, tel. (020) 627 95 49 of www.bulkboek.net.

i8 septemberai oktober 2004
Christelijke Kinderboekenmaand

10-14
00
4 november 22004
Crossing Border Festival

Extra aandacht voor christelijke kinderboeken in scholen, boekhandels en bibliotheken. Informatie: CLK, tel. (o3 8 ) 42 3 93 94.

Internationaal literatuur- en muziekfestival op
P diverse locaties in
Den Haag.
Informatie
bij
bij
Crossing
Border,
34632355 of
^ tel.7o ©
^
34
^
www.crossingborder.com.

6 t/m 16 oktober 2004
50e Kinderboekenweek

19 en 20 november 2004
Het Schoolvak Nederlands

Informatie: tel. (020) 626 49 71 ofwww.cpnb.nl.

jaarlijkse
J conferentie over het vak Nederlands,^ dit jaar
1 in Gent.
Informatie: www.hetschoolvakneederlands.org.

30 oktober–februari. 2005
Letterkundig Museum/De Bezige Bij
Tentoonstelling in het Letterkundig Museum naar aanleiding van
het zestig jarig bestaan van uitgeverij De Bezige Bij. Informatie:
Letterkundig Museum, tel. (070) 333 96 04.
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'prediken'
en blijft
blijf zoeken naar
P
moj
elikheden
om een
g
oterpubliek
te
bereiken.
Een
^ P
voorbeeld van die mogelikheden
j
is
het vergevorderde
Pplan om de
g
poPulaire strip
P Piet en Riet uit Het
Parool van Hein de Kort als
animatieserie opP televisie te krijgen.
lg
Toen het zoontje vanroducent
P
Arnoud Rijken een proeffilmpje
P
Pl
zag,
zijn jager
lg
g^waarin een olifant zijn
P^wisten ze in ieder
Plat stamt
geval dat het niet geschikt
voor
g
g
kleine kinderen was. Hij sloeg
g
zijn mond en
zijn hand voor zij
`Oh, oh.' Maar dat
dergelijk gewel
eweld ook weer heel
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17 maart zoos
BulkBoeks Dag van de Literatuur

Tweejaarlijkse dag voor leerlingen in de Tweede Fase, georganiseerd
door BulkBoek, tel. (020) 627 95 49 of www.bulkboek.net.

samenwerking met Stichting Lezen.
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i n ; o p het doek v e r s c h e n e n de n a m e n v a n de m e d e w e r k e r s . " D i t is h e t
heerlijkste," dacht h i j , "de n a m e n e n o p s o m m i n g e n . H e t is begonnen,
hoewel het eigenlijk n o g b e g i n n e n moet." "Geestelijke negerliederen," las
hij achter de n a a m v a n h e t koor. D e s t e m m e n , die juist e e n snelle p s a l m
z o n g e n , n a m e n i n k r a c h t toe. F r i t s k o n d e A m e r i k a a n s e p s a l m e n t e k s t n i e t
v o l g e n , m a a r v e r s t o n d a a n h e t e i n d e v a n i e d e r e z i n : "Ja, h e e r . " " J a , h e e r , "
herhaalde h i j bij zichzelf. D e tabel m e t n a m e n vervaagde e n de f i l m b e g o n
i n het lokaal v a n e e n zondagsschool voor negerkinderen. D e leraar sloeg de
bijbel open e n las voor uit het boek Genesis.

[...]
"Ja," d a c h t F r i t s , " d e m a n d i e d i t heeft g e m a a k t , heeft h e t g e z i e n . G e l o o f d
zij z i j n n a a m . " H i j voelde z i j n a r m e n e n b e n e n trillen, boog z i c h voorover,
opende de m o n d e n haalde diep, maar geluidloos a d e m , de ogen strak o p
het doek gericht. " D e m e n s e n l a c h e n , z o n d e r dat er ook m a a r de geringste
a a n l e i d i n g tot l a c h e n b e s t a a t , " d a c h t h i j .
T o e n de f i l m drie kwartier aan de gang was, voelde h i j z i j n ogen nat
w o r d e n . H i j k e e k o p z i j n a a r Jaap e n H o o g e n k a m p , m a a r d e z e n l e t t e n o p
h e t d o e k . " M e n s e n , d i e s n e l tot t r a n e n k o m e n , h e b b e n i n d e r e g e l e e n

E r i c v a n 't Z e l f d e

oppervlakkig e n w r e e d karakter," dacht h i j . " H e t is verachtelijk." H i j snoot

Basisvormgeving

i e m a n d iets a a n m i j n g e z i c h t k a n z i e n , " d a c h t h i j . H i j bette m e t z i j n zak-
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u i t g e v e r i j op dit v a k g e b i e d h e t o n d e r w i j s i n l i t e r a t u u r e n
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v e r s c h i j n t d r i e k e e r p e r jaar: i n m a a r t ,

j u n i e n oktober.
K o p i j i n z e n d e n u i t e r l i j k t w e e m a a n d e n v o o r de
verschijningsmaand.

z i j n neus, slikte e n h i e l d het h o o f d s c h u i n naar rechts. "Laat i k z o r g e n , dat
doek zonder w r i j v e n z i j n ogen, maar voelde ze o p n i e u w vochtig w o r d e n .
" H e t m o e t z o z i j n , " z e i h i j b i j z i c h z e l f , " h e t d o e t e r n i e t toe. Laat i k m e
overgeven."
T o e n de f i l m e i n d i g d e m e t l u i d e , diepe k o o r z a n g , veegde h i j snel m e t z i j n
j a s m o u w over z i j n gezicht, w r o n g z i c h u i t d e r i j e n werkte z i c h h e e l s n e l
naar b u i t e n . " I k w i l n i e m a n d spreken," dacht h i j . "Vrede. V a n a v o n d is het
vrede." H i j sloeg z i j n jaskraag op, holde de hoek o m e n liep i n gewone pas
verder. " H a l l e l u j a , " z e i h i j zacht.
Uit: Gerard Reve, D e a v o n d e n . Groningen:
lijsters),

1992, p. 158-159.
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De webenquête, waarvoor in Tsjip/Letteren 14-r een
oproep stond, heeft uitgewezen dat u, docenten veel van
de artikelen in Tsjip leest, dan wel het hele nummer. Over
de inhoud van de bijdragen, de va ri ati e en het niveau
heerst tevredenheid. Met name voor docenten die
Nederlands en/of literatuur geven voorziet Tsjip in een
behoefte. Docenten CKV-i will en graag meer artikelen
over hun vak en docenten mode rn e vreemde talen komen
minder aan hun trekken, maar dat is iets waarvan de
redac tie zich al lange tijd bewust is. Leesbaarheid,
vormgeving en pagina - indeling wordt door twee van de
drie lezers goed gewaardeerd. En bijna de helft van de
lezers geeft aan de lesb ri even die los bijgevoegd worden te
gebruiken. Ko rtom, wij zijn niet ontevreden – zeker gelet
op de grote groep nieuwe lezers; 93% kent het blad pas
tussen de o en 5 jaar!
En dan nu dit nummer. In een tijdvak waarin niet meer
wordt gesproken over secula ri satie, het `spook van de
vijfti ger en zestiger jaren', maar de invloed van en
aandacht voor andere godsdiensten dan de ch ri stelijke
dagelijkse kost is, kon de redactie niet achterblijven.
`Secula ri sati e hoorde bij de negenti ende en twintigste
eeuw,' zo meende Lammert Jansma van de Fryske
Akademie, `tegenwoordig kun je beter spreken van
'levensbeschouwelijk wisselen.'
De Amsterdamse burgemeester job Cohen meent dat

voor grote groepen immigranten geldt dat hun integra ti e
in de Nederlandse samenleving het beste via hun religie
kan lopen. En sch ri jver - socioloog Gabriël van den Brink
wees op de ontwikkelingen van de afgelopen veertig jaar,
die ieder voor zich posi ti eve effecten hebben gehad op
onze samenleving, maar ook schaduwkanten hebben:
individualise ri ng, democratisering, p rivati sering en
globalisering. In zijn 'Cleveringa-lezing' van november
2002 voegt Cohen daar een vijfde aan toe: secula ri satie.
Het Sociaal en Cultureel Pl anbureau onderzocht recente lijk
de mate waarin men in Nederland bezig is met alternatieve
zingeving. Slecht een klein deel van de bevolking
onderneemt die zoektocht en de versplinte ri ng is groot.

Slings, die de website BijUelencultuur.nl nader toelicht.
Joop Dirksen gaat in zijn bijdrage in op het feit dat op veel
(christelijke) scholen moderne literatuur vaak voor
problemen zorgt. Boeken die im- of expliciet antigodsdienstig zijn, boeken met een 'nihilis ti sche inslag', of met
veel openlijk geweld en waa ri n seksualiteit een belangrijke
plaats inneemt, zijn daar taboe. Op verzoek van de
redactie herschreef Helma van Lierop haar lezing voor de
Theologische Faculteit van de Universiteit Nijmegen en
spitste haar betoog toe op de laatste jeugdroman van
Guus Kuijer, Het boek van alle dingen. Daarin speelt
religiositeit een minstens opmerkelijke rol. Marjolein
Lolkema en Annemarie Prins, beide betrokken bij het
Christelijk Lektour Kontakt, gaan in op de rol, inhoud en
betekenis van het literatuuronderwijs op de christelijke
scholen. Roelof Jan Veldkamp vertelt over de aanpak van
CKV op de Vrije school in Den Haag. Henk Langenhuijsen
zocht domineeszoon Freek de Jonge op, naar aanleiding
van zijn vierde boek, Door de knieën.
Buiten het thema natuurlijk de vaste rubrieken; de
column, de boekbesprekingen de agenda. Maar ook een
hart onder de ri em: de aandacht voor literatuur is een
langdurige en steeds actuele discussie; docent Engels Eric
van 't Zelfde is van mening dat het vak literatuur in de
huidige vorm geen meerwaarde heeft en geeft zijn
mening over de vraag waar het met het vak heen moet.
Schrijfster Anne Provoost buigt zich over de vraag
wanneer iets interessant genoeg is om over te sch rijven.
Margriet Veeneman geeft uitleg bij de site www.fictiedossier
vmUo.nl.
In de kennismakingsrubriek tenslo tte stelt de Kunstbende
zich aan u voor, voor zover dat na vijftien jaar nog nodig is.
Rest mij nog een woord van excuus aan Ton Mulder;
in het redac ti oneel van het vo ri ge nummer werd ten
onrechte gesproken over zijn bijdrage over ICT Kunst- en
cultuurko ffer. Dat artikel kon helaas vanwege de omvang

niet meer worden geplaatst.

Veel leesplezier met dit nummer.
De chri stelijke wortels van de (Nederlandse) literatuur
komen duidelijk naar voren in de bijdrage van Hubert
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Anne- Manken Raukema

Bijbelencultuur.nl
De bijbel in de Nederlandse cultuur

De invloed van de bibel op de Nederlandse cultuur in verleden
en heden is enorm groot. Zowel het besefals de kennis daarvan neemt echter af, omdat de tijd dat de bibel voor het
grootste deel van de bevolking een levende traditie was reeds
decennia achter ons ligt. Hierdoor dreigen grote groepen van
de bevolking vervreemd te raken van hun eigen cultuur.
Dan praten we niet uitsluitend over leerlingen, maar in
toenemende mate ook over hun docenten en hun generatiegenoten.
Om deze redenen heeft uitgeverij Amsterdam University
Press (AUP) het initiatief genomen voor een internetpublicatie die eraan kan bijdragen om deze ras groeiende lacune
weer enigszins te dichten. Deze website over `de bijbel in de
Nederlandse cultuur' heet kortweg Bijbelencultuur.nl.
Hubert Slings
g

Menigeen
kent het uit het hoofd en elk
g
aar
weer
krijgen
tienduizenden
lg
l
leerlingen
het
voor
het eerst te lezen:
g
het schitterende sonnet `De moeder de
vrouw' van Martinus Nijhoff.
l
Ikn^naar
Bommel om de brug te zien.
gg
overzijde
Ik zag
de
nieuwe
brug.
g
g Twee overzijden
elkaar vroeger
schenen
de
vermijden,
l
g
worden weer buren. Een minuut of tien
gras,
mijn thee
dat ik daar lag,
g^ 't ^
^ mij
g
wijd en
mijn hoofd vol van het landschapP wijd
mijn
zijd –
laat mij
mij daar midden uit de oneindigheid
g
een stem vernemen dat mijn oren
klonken.

l

Het was een vrouw. Het schip datl
zij
bevoer

kwam langzaam stroomaf
door de brug
g
gevaren.
Zijl was alleen aan dek,^l
zij stond bij 't roer,
en wat zijl zong
g hoorde ik dat
psalmen waren.
P
0, dacht ik, o, dat daar mijn
J moeder voer.
Prijs God,^ zong
Prijs
l hand zal u
J, Zijn
gzij
bewaren.
Ikaganu voorbij
voorbijaan alle interpretatieve
P
uitdagingen die in dit sonnet
verborgen
zitten, en zelfs aan de
g
grammaticale onjuisthei
onjuistheid in
schijnbare
g
versregel
zij zong
g hoorde ik
g `en wat zij
datsalmen
waren'.
Het
gaat
me hier
g
P
om het simpele
feit
dat
er
een
snel
P
toenemende hoeveelheid mensen is
die zich nauwelijks eeng
voorstelling
kan maken bij
bij het woord 'psalmen'
in
P
de twaalfde versregel.
En dat terwijl
terwij de
g

vermeldingvan deze psalmen
P
– inclusief de door Nijhoff zelf
'Prij God,
samengestelde
psalmregel
P
g `Prijs
g
hand zal u bewaren' – een
aan dit
wezenlijk betekenisaspect
P
g die van het kalme
g edicht toevoet:
Godsvertrouwen dat de ikfiguur
g
bepaalt
bijl de geborgenheid
die hij
P
g
g
indertijd
bijlzijn
zij moeder vond.
indertijd

l

l

Bijbelvertaling
g
Bijbelencultuur.nl
wil een eigentijdse
J
g
l
website zijn die de bijbelse beinvloedingg
van de Nederlandse cultuur openlegt
voor een nieuweeneratie.
Er is voor
g
gekozen om dat te doen aan de hand
van de integrale
bijbeltekst,
die boek na
l
g
boek op
de
website
geplaatst
wordt.
gP
P
Om een breedubliek
te
bereiken
kan
P
niet worden volstaan met hetebruik
g
de Statenvermaken van bijvoorbeeld
f
hoe legitiem
die keuze
talingan
1637,
g
37^
g
vanuit cultuurhistorischers
P Pectief
ook zou zijn. Het is van essentieel
belang
g kan
g dat de bijbelse beïnvloeding
eïllustreerd
in
een
één-opwordenP
één-relatie met een hedendaagse
g
bijbelvertaling.
l
l
g Het is voor Bi'belencultuur.nl daarom een uitgelezen
kans
g
omebruik
te kunnen maken van de
g
Nieuwe Bijbelvertaling,
l
g^ NBV. Deze
brontekstgetrouwe
en doeltaalgeriche
g
g
vertalin is in de afgelopen tien jaar
vertalingjaa
gemaakt en zal in oktober officieel
gepresenteer
e resenteerd worden. De NBV bevat
de canonieke als de deuterocanonieke of apocriefe
bijbelboeken,
en
P
l
maakt het daarmee mogelijk
g l aan zowel
de katholieke alsrotestantse
cultuur
P

l
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in verleden en heden recht te doen.
De website
j
Bibelencultuur.nl
stelt zich
dus ten doel de invloed van de bijbel
o
bijbel
op
de Nederlandse cultuur aan te tonen,
toe te lichten en — zowel in woord en
beeld — te illustreren. De website biedt
achter de homepage voor elk
bijbelboek een eigen
g `deelsite'. OpP dit
ogenblik
zijn
veertien
bijbelboeken
l
g
beschikbaar: Genesis, Ruth, Ester,

Psalmen, Prediker, Jona, Amos,
Zacharia, Tobit, Judit, Marcus,
Lucas,
,
Handelingen
g en 1 Korintiërs. Drie
andere Wijsheid van Jezus Sirach,
zijn in
Openbaring
p
g e n M atteus,l
voorbereiding
g en zullen in de komende
maanden opgeleverd
worden.
Pg
Werkwijze
I
Een vijfkoppige redactie,
redactie die geassisteerd
g

wordt door medewerkers en stagiair(e)s,
neemt telkens een bijbelboek in
bewerking
g en selecteert de culturele
objecten die daarmee in verband
kunnen wordenebracht.
Het behoort
g
niet tot de doelstellingen
om een
g
uitputtende
opsomming
geven van
P
P
gte g
alle cultuur die aan een bijbelboek te
relateren is. Voor elk bijbelboek wordt
een cultuurplan
opgesteld
waarin wordt
P
Pg
aangegeven voor welke culturele
uitingen
g in dit stadium aandacht
gewenst is. De redactie komt daarbij
daarbij tot
g
een eclectische keuze, waarin aspecten
als herkenbaarheid, verrassing,
representativiteit
en chronologie
P
g een
belangrijke
rol
spelen.
In
de
praktijk
P
P
l
g l
blijkt — met beperkte
budgetten
voor
P
g
beeldrechten — ook beschikbaarheid een
factor van betekenis.

l

l

l

l

p

`Rugg
en raat'
van elke deelsite is de
g
complete
bijbeltekst
volgens
de NBV.
bijbeltekst
P
g
Omdat de website zich ook op
`vreemden in Jeruzalem' richt, worden
er verklarende aantekeningen
g en
toelichtingen
op
zelf
P de bijbeltekst
l
g
gemaakt,^ die door middel van ` PP
o u P'
g
annotaties in de bijbeltekst beschikbaar
zijn. Voorts wordt er aandacht besteed
aan de hoofdlijnen (hoofdpersonen,
P
sleutelscènes),bijbelse leefwereld en
interpretatie
van het onderhavige
P
g boek.
Vervolgens
wordt, aan de hand van tal
g
van concrete voorbeelden uit de
Nederlandse en Vlaamse cultuur in
verleden en heden, de bijbelse
beïnvloeding
g vanuit cultureel en
cultuurhistorischers
ectief onder de
P P
loep
genomen.
De
culturele
objecten
P gl
—bijvoorbeeld
bijvoorbeeld schilderijen,
l ,ggedichten,
spreekwoorden
en cultuur in de
P
bredere zin van het woord zoals feesten
ofgewoonten
— kunnen op
Poo
hoofdstuk-,
g
vers- of zelfs woordniveau aan de
bijbeltekst
gekoppeld worden. Op
0
g PP
rond
van
ei
en
of
bestaand
onderzoek
g
g
voorziet de redactie de literaire teksten
en kunsthistorische artefacten van
culturele toelichtingen en cultuurhistorisch commentaar. Zo is bij
bi' het
boek Prediker een serie uitgewerkte
g
voorbeelden van Nederlandse Vanitassymboliek
door de eeuwen heen
Y
opgenomen.
bij
Ook wordt bij elk
Pg
bijbelboek aandacht besteed aan één
specifieke
vertaling,
zoals de LiesveldtP
g^
bijbel of de Biebel in de Twentse
spraoke,
P
^ inclusief geluidsfragment.
g
g

l

l

l
l

Functionaliteit
De website biedt op
een
P dit ogenblik
g
aantal mogelijkheden
om
de
teksten
en
g l
afbeeldingen
te
benaderen.
In
de
eerste
g
plaats zijn zoals gezegd
P
g g alle culturele
uitingen
g in een één opP één relatie
gekoppeldl
aan de bijbeltekst. In de
j betekent dit dat achter een
P raktik
bepaald
bijbelvers
een of meer
P
l
icoontjes
icoontjes verschijnen
— T voor
l
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terzijdetekst,
g^ voor
l
^ A voor afbeelding,
en V voor videofra geluidsfragmentg
n teken dat er eenkoppeling
ko elin
ment–ten
heeftlaa
P het
p is gevonden. Een klik op
idt direct naar het betreffenicoontje leidt
, zoals bijvoorbeeld
de culturele object
l
J
rtsens schilderijl van de
Aertsens
'Aanbiddinger
herders' bij J Lucas 2,
g
vers i6.
is al het culturele
In de tweedelaats
P
commentaar via een menubalk
systematisch
ontsloten in zeven
Y
orieën
(Hoofdlijnen,
Bijbelse
categorieën
J
l
g
wereld, Interpretatie, Reflectie,
,
Letteren, Kunsten, Cultuur) met een
bijbehorende
onderverdeling.
g
l
Inde derdelaats
p kan via de zoekfunctie
t gezocht
worden in de website en
direct
ec
g
in de beelddatabank. Dat kan via een
simpele
zoekopdracht,
g
P
^ maar desgewenst
P
oode
zoeken'
v functie 'geavanceerd
viad
ook
g
met behulpP van logische
operatoren.
P
g

Waardering
Een d
digitale
presentatie
is in feite de
Ee
P
g
enige
om zo'n omvanggg l
g mogelijkheid
rijk
project
uit te voeren. Alleen al de
l P
l
tekst en afbeeldingen
gen van het voltooide
ro
ramma
zouden
in g
edrukte vorm
P g
een flinke boekenkast in beslag
n en
e dan mist zo'n omvangrijk
nemen,
g Jk
boekwerk de mogelijkheden
van
g l
hyperlinks,
multimedia en interactie
YP
met deebruiker,
die van een website
g
een zeer veelzijde
l g ePublicatieom gevingmaken. Bovendien maakt een
website het mogelijk
g l de diverse
doelgroepen – en vooral jongere
l g
en
generaties
– vanuit hun eigen
g
invalshoek en behoefte te bedienen.
biedt
internet een potentieel
l otte
ed
b
Tenslotte
P
er ik dat via de aloude media niet te
be
evenaren is.
Via e-mail komen er regelmatig
g
g
reacties binnen vanebruikers
van
g
Bijbelencultuur.nl.
Het merendeel van
l
deze reacties bevat complimenten
over
P
o zet en inhoud van de website. Het
opze
dat de website in opzet
gevrijwaard
l
P
g

issg
van religieuze of evangeliserende
kleurin wordt door menigeen
kleuring
g
uitdrukkelijk
op prijsgesteld. Voorts
J PPI
zijn er regelmatig
g berichten van
g
docenten die melden deze website in
hun onderwijs
te kunnen
g
l zeer goed
zij er bezoekers
ik en. Tenslotte zijn
g ebr u
die vragen,
opmerkingen of suggesties
g ^gg
voor aanvullingen
naar
P
g opsturen
aanleidin
aanleidingvan de inhoud.
m de
gebruikswaarde
van de website
Om
g
verd re versterken,
worden opp dit
te
ogenblik
concrete voorbereidingen
g
g
getroffen
voor een didactische
g
de Tweede
component voorgebruikin
g
onderwijs
Fase van het voortgezet
onderwijs. Het
g
is om een aantal zog enoemde
'guided
tours' en `webquests'
oe
g
te ontwikkelen, waarin allerlei
bijbe en cultuur
verbanden tussen bijbel
ve
worden aangetoond
en door
g
leerlingen
nader onderzocht. OpP deze
lee
g
wijze
kan bijvoorbeel
bijvoorbeeld een kunstenaar,
l
of een persoon
centraal
een thema
te
p
wordtesteld.
Te denken valt
g
bijvoorbeeld
aan thema's als `de
l
oorsprong van het kerstverhaal',, `de
apocalyps in het werk van Jeroen
Bosch' of Wolkers en de bijbel'.
J
blijve
Eenieder die op
o de hoogte
g wil blijven
deP
plaatsingg van nieuwe bijbelvan
J
n ode
boeken
p website, kan zich via de
opgeven
voor de attendehomepage o
Pg
rin gsservice.

Hubert Slings
g is als beleidsmedewerker
onderwijs
en
docent literatuurdidactiek
on
J
verbondenaan
de letteren faculteit van de
r bo d
ve
Universiteit Leiden. Daarnaast is hijJ
hoofdredacteur van de websites
Literatuurgeschiedenis.nl en
Bijbe
J lencultuur.nl,^ en vormt hij samen
met Frits van Oostrom de hoofdredactie
van de schoolboekenserie Tekst in
hij
hij op
Context. In 200o romoveerde
Toekomst voor de Middeleeuwen.
Middelnederlandse literatuur in het
voortgezet
onderwijs.
l
g
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Erotiek als stoorzender
Op veel christelijke scholen — maar niet alleen dáár —
zorgt moderne literatuur vaak voor problemen. Boeken die
impliciet of expliciet anti godsdienstig zijn, boeken met een
`nihilistische inslag', boeken met veel openlijk geweld, maar
ook en vooral boeken waarin seksualiteit een belangrijke
plaats inneemt, zijn daar taboe. Seksualiteit en erotiek zijn
ook voor veel lezers in het dagelijks leven problematische
onderwerpen. Een poging tot analyse van een intrigerend
verschijnsel.
lJoop
p Dirksen

Fragment
i:
g
`Ze zit boven op
P me, duwt haar koude
borsten in mijn
gezicht. Ik laat met
lg
mijn linkerhand de rugleuning
g
g naar
achter klappen.
"Uit!" zegt
PP
g l
g ze,^ en glijdt
van me af om ook de leuningg van de
passagiersstoel
naar achteren te zetten.
P
g
"Uit, uit, uit!" Ik worstel me uit mijn
kleren. "Ga hier zitten." Ik schuif onder
haar door naar deassa
iersstoel.
Mijn
Mij
P
g
P staat scheef als een oude boom.
Monikaakt
P mij
mijn hand en vouwt die
de stam. "Kijk"
"Kijk, hijgt
ze "kijk."
l g,
l
Ze is op
de
bestuurdersstoel
gekropen,
P
g P
haar handenlijden
lansg haar benen,
g l
naar de donkere driehoek in haar
kruis. "Kijk."'
l
Fragment
2:
g
`In de eerste acht weken na Monika's
dood verrichtte ik de tekstredactie voor
twee li'vi
l ge studieboeken. Als ik de
laatste correcties kom inleveren zegt
g
Dees: "Ga naar huis.i'l moet heel
andere dingen
l neus in
g doen dan met je
de manuscripten
zitten." Ika
p
g naar
huis, maak het avondeten klaar, dat we
voor de televisie opeten,
P
^ stop
P Bo in
bed, lees hem voor uit ip en Janneke

6
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(waar hij
hij niets aan vindt) en zegg dat hij
hij
toch moetroberen
te slapen
P
P ook al is
hijl nog
g niet moe. Daarna drink ik vier
glazen whisky,
ga, g
opP
bed liggen
g
gg en
staar net zo lang
tot
P
g naar het plafond
dei'n
in
mijn
ogen
mij
waarschuwt
Pl
l
l
dat het hoornvlies dreigt
g uit te drogen.
g
Dan knipper
paar keer,^ en begin
PP ik een P
g
oPnieuw.'
Hoogstwaarschijnlijk
l l heeft u het eerste
g
citaat op
duidelijk andere manier
P een duidelij
dan het tweede – beide citaten
zijn overigens
afkomstig
g
g uit De
passievrucht
van
Karel
Glastra
van
p
Loon. De werking
van
een
`seksuele
g
e' lijkt
lijk anders dan die van
P assag
over zo ongeveer alle andere
passagesg
asPecten van het menselijk
menselij bestaan.
levertroblemen
opP bij
bij de
p
waardering
van
boeken,
en
met name
g
waar mensen vanedachten
wisselen
g
over literatuur, dus in het literatuuronderwil^s in leeskringen in recensies.

Fixed action
Om die werking
g van zo'n seksuele
te verklaren,grijp
passageri
g lP ik terugg o
op
al wat oudere termen uit de

of
gedragsleer: de xed action patterns,
p
instinctieve responsen
res onsen. Wanneer u met
collega's
in een kamer aan het werk
g
bent en er komt iemand binnen, kijkt u
op.
P Dat is een automatische reactie. Als
het u expliciet
verboden zou worden om
P
o Pte
kijke
kijken als er iemand binnenkomt,
•
u heteza
etrouw als u bent)
g sgg
niet doen, maar op
p het moment dat u de
deur hoort opengaan wel enige
g
sP
panningg voelen. Het moeten
onderdrukken van een instinctieve
respons,
van e en xed action,, kost
p
energie.
situatie
g In een seksueel getinte
g
– een knap
meisj in minirok dat voor u
P meisje
bandj
zich voorover om het bandje
loopt, buigt
•
haar schoen vast te maken of een
frisse Adonis in strakke bedrijfskleding
g
rekt zich om voor u iets van de bovenste
– zal uw blik ook
P
P Tank tepakken
automatisch naar de nauwelijks
l
verhuldeeslachtskenmerken
g
getrokken worden,^ maar uw opvoeding
P
g
g
zal er naar alle waarschijnlijkhei
waarschijnlijkheid
voor
l
zorge
en dat u uw blik snel beleefd weer
Als u, zappend
op
voor uw tv o
•
Pp
een net terechtkomt waar twee naakte
lichamen seksueel actief zijn,
l zal uw
reactie een soortgelijke
zijn
zijn: een
g 1
aantrekkinggevolgd
gg g door
een door opvoeding
gestuurde reactie.
P
gg
Naarmate uw opvoeding
op seksueel
P
gP
gebied
sterker
`taboebe
aald'
is geweest,
g
P
g
zal de schrikreactie bij
bij een openlijk
l
P
seksueeletint
beeld heviger
zijn. Zelfs
g zijn
g
er niemand anders in de buurt
is, zal er in meerdere of mindere mate
frictie ervaren worden tussen het
instinct dat zegt: `Kijk!' en uw
'verinnerlijkte opvoeding' die zegt
`verinnerlijkte
zet:
af die blik!'

Evocatie en respons
Literatuur belicht alle aspecten
van het
P
menselijk
J leven. Teksten raken ons
r meer omdat we onszelf en
onde
aanderen herkennen, , doordat we een
inkijkje krijge
krl en in andermans leven, in
elders
een intensiteit die nergens
g
ge evenaard wordt: zelfs iemands
onuitgesproken gedachten
edachten
krijgen we
lg
resenteerd in literatuur. We worden
gepresenteerd
geconfronteerd
met uiteenlopende
ge
p
ik,
reacties op
alles
wat een mens, u en ik
p
kan tegenkomen
in
zijn
leven:
vreugde
g
l
g
en verdriet, woede en jaloezie, verlies
en succes, leven en dood. Allerlei
emoties dieel opgewekt
voelt worden
Pg
door het lezen van een literaire tekst
kun je `neutraliseren' door te
rationaliseren, afstand in te nemen als
een tekst wat dichterbij komt – `zo
l aloers leugenachtigneurotisch onzeker a gressief als deze hoofdpersoon
P
ben ik natuurlijk
natuurlijk niet'. Maar oop
sommige
gebieden is afstand bewaren
gg
wat moeilijker. Wie met onverwerkte
rouwgevoelens
zit, zal naar alle
g
waarschijnlijkheid vol geraakt
worden
waarschijnlijkheid
g
als een boek handelt over de dood van
een hoofdpersoon.
Wie niet volstrekt
P
harmonieus is opP het gebied
van zijn
J
g
seksualiteit en wie is dat wél in ons
compleet verseksualiseerde
maatschap-p
pij, met – nogg steeds – taboes aan de
Plo
ene kant en een overdoseringg aan
prikkels aan de andere kant zal vol
P
geraakt
worden door een openlijk
P
lk
g
beschreven seksueleassa
e
in
een
P g
boek.
Hetrobleem
speelt
P op Ptwee niveaus:
P
in de terminolo gie van literatuurtheoretica Louise Rosenblatt: op
P het niveau
van evocatie, wat roept
P de tekst bijllje
oP^; maar vooral opP het niveau van de
respons,
l over je
l reactie mee
P
^ wat deel je
aan anderen?.
In jezelf kune – zoals ik boven al
flict
conflict
aangaf
lk
g – al behoorlijk
komen als jel strenggbent opgevoed:
Pg
confrontatie met seks in woord of

l

l

l

P

beeld is voor velen, zelfs als ze
volstrekt alleen thuis zin
l^ iets wat tot
`interne frictie' leidt. Maar met
anderen moeten communiceren over
wat zo'n sekspassage oproept, zal
natuurlijk
zijn.
k pas echt problematisch
ln
P
lP
Dezeroblematiek
komt opP drie
P
terreinen voor: in het literatuuronderwijs;
g tussen volwasser in leeskringen,
nen • bij 'beroepslezers', recensenten
en docenten.
Beroepslezers
hebben,^ zo blijkt
l uit
P
allerleirakti
k
evallen
de
neiging
g g om
l g^
P
amateuristisch te worden als het om
seks in literatuuraat.
Al enkele malen
g
eerder,^l
bijvoorbeeld in mijn
l artikel
`Over motto's en andere "insluipers"
in
P
literaire teksten' in TsJ iP Letteren z3-3,
betoogde
ik dat beroepslezers
ernaar
P
g
tenderen om (boeken van) auteurs die
xp
min of meerexpliciet
over seks
schrijven teverwerpen,
schrijven
verweren zogenaamd
g oop
g rond van een literair oordeel maar in
feite op
grond van een morele
Pg
argumenten.
Vervelend is dat ze dat
g
laatste zelden of nooit openlijk
P
l
toegeven.
Dit verschijnse
verschijnsel is al zo oud
g
de literaire kritiek zelf. Zo is een
lijstje
ll te maken van auteurs die door
tijdgenoten afgekeurd
werden, louter
g
oPg
grond van hun – toen – schokkende
benaderingg van seksualiteit in hun
(Een
boeken: Lodewijk
Lodewijk van Deijssel
l
eli'nt'es
lie deJacob Israël de Haan PijJPJJ
Sonja Witstem Bekentenis aan Julien
Delande Anna Blaman(Eenzaam
avontuurJan Wolkers (onder meer
Serpentina's
P ett
Y coat Gerard Reve
^
onder meer Een circusjongen). Al deze
uiteindelijk`g ere habiliauteurs zijn uiteindelijk
teerd' en in de canon opgenomen.
Pg
bijvoorbeel
Vandaag
g moeten bijvoorbeeld
g de dag
van Royen
en
Ronald
Giphart
P
Y
het ontgelden.
Ofschoon
Van
Royen
in
Y
g
haar debuut De gelukkige huisvrouw een
P rachtigbeeld schetst van een naïeve
huisvrouw
die denkt een lekker
u
leventj
leve ntj e te leiden,, maar door een
de ppressie het verstoorde
pos

l

r s om de dood van haar vader
rouwp
rouwproces
moetaan
g doormaken, en in haar
in een
tweede boek Godin van de jacht
J
PP
stijl
ronduiteesti
e
en
knappe
stijl
een
g
g
vrijgevochten
vrouw
introduceert
die
lg
te scheiden in
se ks en liefdeprobeert
p
haar huwelijk
l^ wordt haar werk
n
bezien: het zou geen
g erin schattendg
literatuur zijn.
over
zijn. Zo magg het pas
P
tien, twintig aar heten. En ook
boeken van Giphart,, zoals
prachtigep
zijn
i'n debuut Ik ook van ^jou worden
met ronduit stupide
ontvangenp
recensies als `het boek is alleen maar
neuken, neuken, neuken'. Zo'n
van een gerenommeerd
uitspraakg
recensent als Tom van Deel zet
g meer
over zijn
problemen
met
seks
dan
over
lP
zijn inzicht in wat literatuur
is. Als hij
zijn
hij
hij in
nuewoon
zou toegeven
dat hij
g
g
morele zin moeite heeft met zo'n boek,
dat wel degelijk
goed g
geschreven is,
g l g
dan weet de lezer van zijn recensies
tenminste waar hij aan toe is.

l

l

Leeskringen
g
In leeskringen
het probleem
van
P
P
g speelt
de respons
op
seksueel
getinte
literatuur
P
g
P
ook. Een niet wetenschappelijk
PP l
verantwoorde peiling
ve
p
g in de verschillende
leeskringen
die ik bege leid levert een
g
aantal interessante uitkomsten op:
P hoe
verhulder de beschrijving,
l
g^
gemakkelijker
te accepteren;
hoe
P
l
g
ympathieker de hoofdpersoon
wordt
s YmP
P
gevonden,
hoe
minder
moeite
men
g
heeft met zijn
l haar seksuele activiteiten;
hoe logischer
ingebed in de verhaallijn,
l,
g
hoe beter; humor in de beschrijving
g
maakt acceptatie
eerder moeilijke
moeilijker dan
P
er
is
geen
groot
verschil
gemakkelijker;
g
^
g
in de acceptatie
van
verschillende
P
h
orten seksueel g
gedrag
ligt
soorten
g homoseks
voor de meesten niet moeilijker dan
heteroseks.
vrijwe
bijvoorbeeld dat vrijwel
Opvallend
P llend is bijvoorbeeld
in mijn
moeite
mijn leeskringen
g
te leven met de pedofiele
o mee
ee
had
d om
P
Rico's
hoofdpersoon uit Rascha Pepers
hoofd
P

l
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vleugels,
g ^ en ook weinigen
g strikt
afwijzend
reageerden
opp de seksuele
J
g
sue e
aberratie van een van de hoofdpersonen uit haar Wie scheep
pggaat. Is het de
stijl van Rascha Peper,
P^ of haar
uitstralingg als `beschaafde
'beschaafde, aardige
g
vrouwelijke
l auteur'?
Steeds weer blijkt
l dat niet veel
(leeskring)lezers
uit zichzelf komen bijl
g
de vraag
wat
de
functie
is van de
g
sekspassages in een boek. Die passages
P g
werken bijl
dus meteen als
stoorzender, de ontvangst
g van het
ro g
programma
waar zij
zij in opgingen, is
P
even verstoord. Bespreking
P
g van het
nut, de functie van zo'nassa
P ge kan
bijdragen
ermee,
g aan het leren omgaan
g
ee,
het accepteren
ervan.
Een
goed
P
g
voorbeeld is Hokwerda's kind van Oek
deon . `Er komt
wel erg veel
en erg
g
g
rauwe seks voor in dat boek,' is een
veelgehoorde
klacht. Maar wie doorziet
g
hoezeer Lin van l
jongsafgewend
is
g
geraakt
Braakt aan de dubbelzinnigheid
van
g
deewelddadi
eg liefdesuitingen
g
g van
haar vader, snapt
p dat liefde voor haar
ag
gressie meebrengt,
g^ en haar seks is
dus een strijd
zonder
tederheid, en een
l
strijd
l die centraal staat in elke relatie
die ze aangaat.
Dat niet beschrijven
beschrijven
g
het wezenlijke
l in haar
complexe
persoonlijkheid
buiten
P
P
l
beschouwingg laten.
Nog
g een voorbeeld. De seks in Turks
fruit is van een heel andere toon en
sfeer als hetaat
da
g om de ik en Olga,
g^ dan
wanneer hetaat
g om de seks met
naamloze meisjes
l^ na Ol ga's vertrek.
Passie en liefde tegenover
agressieve
g
g
seks ,g
gericht opPwraak voor het
gedumptworden,
worden op vernederingg van
het meisje
l^ waar het mooiste moment
van de hele sessie het `dumPen' is.
Ieder is het meest zichzelf als hijJ
seksueel actiefis: teder of agressief,
g
'hebberig' of afwachtend creatief of
fantasieloos. Beschrijvingen van
iemands seksueleedra
g
g,van de aard
van de seksuele relatie tussen

8
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hoofdpersonen
zijn
P
l dus
uitermate informatief over het
karakter van deersonen
en
P
van hun relatie. En dus heel
functioneel.
Onderwijs
1
In het literatuuronderwijs
l is
seks op
papier ook vaak
PPP
problematisch.
Leeftijd,
d
l,
hormonen en een wellicht iets
vrijere
opvoeding
J
P
g dan 'vroeger'
g
zorge
zor en ervoor dat de evocatie
veel leerlingen
g
g geen
robleem
is, maar de respons
^
P ons
blijft
l beladen. Dat leidt tot
opmerkingen in leesverslagen
g
als `In Turks fruit zit wel érg
veel seks, en erg
grof
gg
taalgebruik!'
g
Mijn reactie-in-de-kantlijn
reactie-in-de-kantlij is
•
vaak: `Werd je erdoor
verrast, wasje
op
l daarvan niet o
de hoogte?
En,^ wat vond je
g
l daarvan?'
Het weerwoord luidt meestal: `Ik had
dat al welehoord
en ik vond het
geen
g
e gee
robleem.'
Als
ik
op
P
P dit soort
opmerkingen eens doorvraag,
g^
ook vaak het eerlijke
l antwoord: le kunt
toch moeilijk
opschrijven date het
ll
opwindend
vond?'
P
Geen enkele leerlingg zou met alle
'voorlichtingsmogelijkheden' die er
zijn
J rondom boeken (flaptekst,
P
informatie op
P sites zoals
www.dossierlezen.nlopmerkingen
^
van klasgenoten
klas enoten informatie van de
•
van de docent) onverhoeds
geconfronteerd hoeven te worden met
g
literaire teksten die hijl verwerpelijk
vindt. Wie nu nog
p
aat
g Turks fruit openslaat
zonder te weten dat hem een stevige
g
assa
P ortie seksP
ges te wachten staat is
naar alle waarschijnlijkheid opgegroeid
oPRottumerplaat.
P
Opmerkingen over 'grof
`rof taalgebruik'
g
zijn soms ook ronduit positief
van
P
toonzetting: `Dat is tenminste écht,
toonzettin
van die literaire taal!' Soms

reageert
men ook afkeurend, maar dan
g
omdat het zwart-op-wit
allemaal wat
P
harder klinkt dan op
of
P het schoolplein
P
ti
tijdens
het uitgaan.
l
g
Leerlingen
Leerlin en snappen
zonder
PP vrijwel
l
uitzondering
uitzonderin dat het taalgebruik
van
g
Bor in heteli
knami
e
boek
van
Joris
g l
g
Moens, of van de naamloze
hoofdpersoon in Red ons, Maria Montanelli, van
Herman Koch, precies
de taal is die
p
een •jongere in zo'n situatie, in zo'n
milieuebruikt.
g
Naarmate de sfeer in een klas 'veiliger'
g
is, wordt het bespreken
van een verhaal
p
waarin seks voorkomt natuurlijk
l
gemakkelijker.
Eenvoudigg valt dan te
g
J
demonstreren wat hierbovenr
we d
gesteld: dat seks 'gewoon'
een van
va de
g
g
aspecten
van het menselijk
is,
J bestaan is
P
dat dus in literatuur opduikt.
P
Porno
Rondom boeken met seks valt nogal
oga
eens de term 'porno'.
Met die term,
P
met dat etiket wordt dan morele
ee
afkeuring
o zo'n
r ' boek.
over
g uitgesproken

De vraag
g is wat verstaan moet worden
onderporno. In een klassieke
beschouwingg van de hand van
Eberhard Kronhausen en Phyllis
Y
gr and the law
Kronhausen, Pornoah
in Nederland vertaald doorac^1ues de
Haan en uitgegeven door Bert Bakker
in de Ooievaarreeks, komen de auteurs
tot de conclusie datorno
een kwestie
P
is van 'bedoelingnhoud
en
structuur'.
g,
Nadat ze hebben laten zien dat een
kreet als `aanstotelijk voor de
eerbaarheid' haast niet te hanteren is
vanwege
subjectiev karakter,
g het subjectieve
en ze dus de nadruk opPhet werk.
leggen
Maar de 'bedoeling'
g van de auteur is
mijns inziens al evenmin te hanteren.
Als de auteur daar al over te bevragen
g
is, in hoeverre is zijn antwoord dan
betrouwbaar?
Porno is een wisselwerking
g tussen
tekst en lezer. Striktenomen
is een
g
tekst een verzamelingg inktvlekken; de
lezer maakt er woorden van, associaties, beelden, een verhaal. Natuurlijk
doet hij
hij dat binnen de marges
g die de
auteur in zijn woordkeus heeft
vastgelegd. De tekst is de routekaart, de
van de wandeling die de
plattegrondg
lezer maakt. Een NS-wandeling
— routebeschrijving
P het
l g af te halen op
station — kan als schitterend,
romantisch, stomvervelend, voorspelbaar et ceterea ervaren worden.
Schoonheid, maar ook obsceniteit zit
in the eYe of the beholder, of in the `I' of
the beholder, zoals Norman Holland dat
fraai formuleert. Een voorbeeld: enige
g
tijd
geleden werd een foto van de
lg
fotografe
Rineke Dijkstra,
van een
l
g
peuter,
euter wijdbeens
wijdbeens bloot op
P het strand
aan het spelen,
die
eerst
alleen
maar
P
vertederin opwekte,
vertedering
P
van
de
ene
dagg o
op
^
de andere veroordeeld als `kinderporno!'
en prompt
Xositie
P
P van de expositie
P
verwijderd,
verwi'
e the `I' van
^ omdat t he eY^
J
enkele bezoekers er opP een vooring enomen manier te genaankeek. Zo
kune van elke tekst waarin seksuele

l

l

l

l

zaken spelen
Pporno maken. In menig
g
bijbelboek uit het Oude Testament
bijvoorbeeld
zijn danP`ornoP assages'
bijvoorbeeld
zijn
aan te treffen: van echtelijk
echtelijk samenzij
samenzijn
overspel,
P^ incest en verkrachting.
g
Natuurlijk
l^ naarmate een auteur meer
zij
inzoomt op
P het kruis van zijn
hoofdpersonen,
P een
P
^ is de kans op
'pornografische beleving
belevin ' groter dan
voortdurend alleen maar
hoofd en hersenen, cognitieve
zaken
g
`in beeld zijn'.
zijn'. Maar het is uiteindelij
uiteindelijk
fantasie die van het materiaal op
de routekaart een 'ervaring'
g een
`belevin ' maakt. En of we dan door
'beleving
onze fantasie tot stand brengt
g
Braakt
worden zit 'm voor een
g
belangrijk
g1 deel in onszelf. Een tekst
waarin alleen maar `mechanisch' met
seks wordt omgegaan, zal velen al snel
vervelen, tenzij
tenzij men uit is op
P een
type tekst
moment van opwinding. Dat
veel overeenkomsten met lectuur,
met verhalen uit Bouquet- en
Jasmijnreeks: ongeloofwaardige
verhalen die wel even eenlezieri
P
g
gevoelg
kunnen geven, maar elke lezer,,
tenzij volstrekt wereldvreemd, begrijpt
dat de relatie met de werkelijkheid
uitersterin
g is.
g Een tekst die ons een
kijk geeft op
P de beleving
g van seks, de
zelfrealisatie van mensen via seks, heeft
die relatie met de werkelijkheid wel. Of
seks in het verhaal nu eengrote
plaats
P
g
inneemt of niet als de beschrijving
g
daarvan inderdaad zoals boven
aan een beter
beschreven, bijdraagt
doorzien van het karakter enedra
g
g
van de hoofdpersoon,
dan is die seks
P
beschrivin
j
zinvol.
functioneel en de beschrijving
Wie — ik schreef het boven al —
volstrekt harmonieus is wat betreft zijn
bi registratie
van seks
seksualiteit zal bij
g
in literatuureen
g frictie ervaren; met
een `PY
s chiaterblik' zal hij
hij seksuele
waarnemen. Maar bij alle
gedragingenl
anderen8 % van de ,
mensheid,
inclusief
de schrijver
schrijve dezes) raakt de
c
confrontatie met seksuele passages
p
g de

l

l

l

l

^

l

l

onevenwichtigheid
van de eigen
g
g
seksualiteit: brengt
g en
P
g opwindingen/of
afkeuringg teweeg:
g afkeuringg over
seksueleedra
in
g en
g van een ander,
g
afkeuring
opwinding,of
g
g over lje eigen
afkeuring
g over het feit dat een ander
zichermitteert
wat jij111
je niet toestaat,
P
of wilt of kunt toestaan.
De kreet `orno'
is dan alleen maar een
P
uitingg van de eigen
g
g onevenwichtige
houdin geen
feitelijke
benadering
feitelijke
g
g
van een genre.
Verrijking
g
We zijn
1 aan conclusies toe. Ieder heeft
zijneigen
g
zijn eigen
zijn
smaak,^ en zijn
g
zij
normstelsel. Iedereen bepaalt
dus zijn
P
en grenzen.
Morele
afkeuring
mag
g g
g
natuurlijk een rol spelen
in iemands
P
waardeoordeel over een literaire tekst,
mits dat als zodanig
g wordt herkend en
aangegeven. Het verwerpen
van zo'n
P
tekst op
van 'oneigenlijke
l
P grond
gg
motieven' vertroebelt de discussie.
We zouden onze eigen
g moeite met seks
niet moetenro'
ecteren
opPleerlingen.
Pl
g
Verbieden van boeken is zinloos: een
verboden boek is een aantrekkelijk
boek. Een 'begeleide
confrontatie' is
g
veel nuttiger.
Meelezen met pubers
is
P
g
voor ouders én docenten een belangrijk
^l
`waPen': via de omwegg van een boek is
eengesprek
over taboezaken goed
g
g P
mogelijk.
Dus
lees samen met uw kind
gj
of uw leerlingen Van
Royen, Wolkers,>
Y
Giphart,
Brett Easton Ellis en Catherine
P
Millet
enen
uw eigen
P robeer
gleeservaring l
g en kritisch te bezien en te vergelijken
met die van de nieuweeneratie.
Niet
g
gemakkelijk, wél uitermate waardevol,>
leerzaam en verrijkend!

l

l

0o Dirksen,
lP
^ redacteur van Tsjip/
Letteren, is leraar Nederlands en CKV-i

aan het Pleincollege Eckart in Eindhoven.
van Handleiding
Hij is auteurg
leesdossier en van Dossier lezen, een
literatuuronderwi 1jsmethode van
ThiemeMeulenho .
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Geloven en geloven is twee
Over Het boek van alle dingen van Guus Kuijer

In de jaren zestig verdwenen de protestants-christelijke
en katholieke kinderboeken uit het algemene beeld van de
kinderliteratuur. Daarmee was de aanwezigheid van God
en geloof in teksten voor kinderen niet langer meer vanzelfsprekend. Kritische pedagogen ontdekten begin jaren zeventig
het kinderboek als een interessante mogelijkheid om kinderen
maatschappijbewust te maken. De bestaande kinderboeken
waren daarvoor naar hun mening ongeschikt, omdat het
wereldbeeld daarin totaal verouderd was. Hun pleidooi voor
een nieuw soort boeken met informatie over eigentijdse problemen als milieuvervuiling, rassendiscriminatie, abortus
en echtscheiding had een stroom van hyperrealistische boeken
tot gevolg. Voor religie was geen aandacht, omdat het niet
werd beschouwd als een actueel thema. In één opzicht vertoonden deze boeken echter wel overeenkomst met de orthodoxe kinderboeken over het geloof de auteurs ervan hadden
een boodschap die zij op een zo direct mogelijke manier aan
de lezers probeerden over te brengen.
Helma van
Lierop-Debrauwer

10

De boeken hadden niet zozeer een
literaire als wel een sociaal-historisch
achtergrond. Het verhaal en de
psychologieP
van de personages
g deden
niet ter zake. Kritiek op
p deze boeken
bleef niet langg uit. Een belangrijk
gl
bezwaar was dat er weinigg ruimte was
voor de verbeeldingskracht
van de lezer.
g
De reactie kwam in de vorm van
boekeneschreven
door auteurs die in
g
de eerstelaatsgeinteresseerd
waren
P
g
in literatuur, in het schrijven van een
goed verhaal.
Sinds de jaren tachtig
l
g
heeft de jeugdliteratuur
zich in literair
l g
o zicht sterk ontwikkeld. In het
opzich
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zij
gse kinderboekenaanbod zijn
boeken te vinden die in alle
oPzichten beantwoorden aan de
kenmerken die Rita Ghesquiere in Het
verschijnsel
eu g
onder
J
J jeugdliteratuur
verwijzing
In arden als
l g naar Roman Ingarde
l voor literatuur beschouwt:
harmonie tussen vorm en inhoud en
onuitgesproken zingeving. Veel
kinderboekenschrijvers
van nu stellen
l
derote
vragen
die
bij
het
leven horen,
l
g
g
maareven
niet meer de Pasklare
g
antwoorden van de alwetende
schrijver voor
opvoeder.
Net als schrijvers
P
zijn veel hedendaagse
g

auteurs op
van
P zoek naar de geheimen
g
het bestaan en verkennen ze derote
g
thema's uit het leven. Eén van die
thema's is religie
g en de communicatie
daarover.
God is een verzinsel
De hernieuwde aandacht voor religieuze
thema's is opP zich niet verwonderlijk.
verwonderlijk
zijn,
l^ misschien nogg wel meer
dan volwassenen, bezig
g met vragen
g
over leven en dood, vragen
naar het
g
ontstaan en naar het hoe en waarom
van de dingen.
De vraagg of God bestaat
g
is ook zo'n levensvraag
g die kinderen
zichzelf, maar vooral ook hun
omgeving
g g stellen. En die omgeving
g g
heeft het daar vaak moeilijk
l mee. Een
bekend voorbeeld van een boek waarin
een zoektocht naar God op
p een heel
zuivere, vanzelfsprekende
manier is
p
verwoord is Robin en God van Sjoerd
Kuyper
dat in 99
r 6 verscheen.juist
YP
omdat Kuyper
de indruk wekt
YP nergens
g
dat hij het antwoord opP de gestelde
g
vrage
vra en over God weet, is het een
verhaaleworden.
De jury
lrY
die het boek in 1997
een
Gouden
997
Griffel toekende sprak
van `het
P
ingenieuze
van
de
eenvoud'
en `het
g
raffinement van het vanzelfsprekende'.
P
De kracht van Robin en God is dat de
grote levensvragen
waarmee Robin
g
g
zich bezighoudt
niet los staan van de
g
alledaagse werkelijkheid.
werkelijkheid. De gedachten
g
van Robin over God en dees
g Prekken
tussen hem en zijn
zijnopa
P krijgen
lg een
laats tussen
de
dingen
van
alledag,
g
g,
zoals het koen
P van nieuwe schoenen
en het spelen
in de sneeuw. Zonder te
P
forceren en zonder te moraliseren

beschrijft Kuyper
beschrijft
YP verschillende
manieren vaneloven.
Hij blijft
daarbij
l blijftdaarbij
g
kinderlijke
kinderlijke ervaringservarin
steeds binnen
de sMet zijn talloze vragen
naar
g
het `waarom' van alles is de vijf
ll arige
Robin heel herkenbaar voor jonge
l g
kinderen van zijn
zijn leeftijd,
l^ maar
eigenlijk
vijfjaar
jaar
J voor iedereen die ooit vijf
g
iseweest.
g
Traditioneel maar niet dogmatisch
g
Een andere hedendaags
g auteur die
zijn
omgang
om
gheid in zijn
g
g g met on elovi
Kuer.
thematiseert, is Guus
il
Veel scherper
Sjoerd
Kuyper
YP zet
P dan Sjoerd
hijl zich af tegen
g wat in een interview
van Judith Eiselin met de auteur `het
religieuze
fundamentalisme' wordt
g
enoemd. Dat was zo in zijn
zijn vijf
vij boeken
genoemd.
Polleke en dat is zo in het in 2004
verschenen Het boek van alle dingen.
g
Polleke is een onderneDe elfjarige
mend meisje
meisje dat met een ope blik

de wereld kijkt. Vooral het geloof
•
g
van mensen in haar omgeving
g
g heeft
haar bijzondere interesse,^ ook al zegt
g
ze in Het isfijn
zijn van
J om er te zij
•
`Ik ben niks van meeloof.'
g
Bij monde van Polleke laat Kuijer
Kuier zien
Bij
er verschillende manieren zijn
l om
zin teeven
aan het leven. Een ope
g
oog
en oor voor
wederzijds
elkaar en wederzijds
respect
maakt
het
mogelijk
g l dat
P
gelovigen en ongelovigen samen met
elkaar ines
P raken. De rootoug
g rek
ders van Polleke zijn
christelij en
J christelijk
oPeen traditionele manier
g
zonder dogmatisch
te zijn.
zijn Pollekes
g
zij
heeft zich altijd
altijd
tegen
zijn
•
g
Hijl is
christelijkeopvoeding
P
g
gafgezet.
zijn
g
een twijfelaar
die moeite heeft zijn
weg
te vinden in het leven. Mimoen, het
vriendje
l van Polleke, is moslim.
Terwijl ze zich zorgen
Terwijl
maakt om haar
g
vader en soms boos wordt over de
cultuurverschillen die haar vriend-

schaPmet Mimoen zo ingewikkeld
g
bijopa
maken voelt Polleke zich veiligg bij
P
manier
en oma die haar op
een
P
P
deelgenoot
maken van hun geloof.
Als
g
g
ze in Voor altijd
J samen amen bijl hen
logeert ,nodigen
g ze haar uit om ook te
bidden:
"`Wil je
je bidden?"vroeg
opa aan tafel.
gP
"Ja," zei ik. "Dat ik later een boerderijl
heb. Dat Polleke (haar kalf HvL bijl
woont. En dat ze nooit wordteslacht."
g
"Amen," zei opa.
P
"Heb ik nou alebeden?"
vroegg ik. "Ik
g
had me ogen
g niet eens dicht!"
"Dat hoeft niet hoor," zei oma.
"Wat bid je
l voor Gerrit (de vader van
Polleke en de zoon van opa
P en oma;
HvL ?" vroeg
opa.
gP
"0 'a
mijnoen.
ogen "Dat
l^" zei ik. Ik slootmijn
Spiek
(de bijnaa
bijnaam van Pollekes vader;
P
zijlg
gedichten voorleest oop
me zijn
mijn boerderij."
l
"Amen," zeiden opa
g1
P en oma tegelijk.
"Je kanoed
bidden
voor iemand die
g
P Hij
zijn geloof
niks van zijn
is ^" zei opa.
Hij
g
schepte
zijn
bord
vol
aardappelen.
PP
P
" a ,l
je bidt heel mooi,"
, zei oma.
Ik zag
g dat ze 't meenden en daar was ik
trots op.'
P (p.74)
De verontwaardiging
l was
gg van Kuijer
root toen recensent J. Mijnder
Minders van
groot
de spontane
Reformatorisch Dagblad
P
g
ebed'es
van
Polleke
verkeerd
noemde
l
g
omdat ze daarmee zou spotten
met het
P
bidden. In zijn
J laatste Polleke-boek, Ik
ben Polleke hoor! voltg Kuiers
reactie.
l
Daarin wordt ouderling
Finders
g Fijnder
opgevoerd
die na de opmerking
PgP
g dat
Polleke van het bidden iets lachwekkends maakt door Pollekes vader en
met toestemmingg van oma het huis
wordt uitgezet
als hij daar opP bezoek is.
g

^

Eenelovi
e
g
g Thomas
De humoristische wijze waarop
Kuier
P Kuije
de boeken over Polleke de religieuze
g
rechtlini
j ^
heid aan de kaak stelt, maakt
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in Het boek van alle dingen
plaats voor
g P
bittere ernst, al klinkt ook in dit boek zo
nu en dan de typische Kuier-ironie
door. Opnieuw
laat de schrijver
zien
P
J
hoezeereloven
en gelovig
zijn
hem
g
l
g
g
intrigeert
en, als het fundamentalisme
g
betreft, irriteert. Ditmaal doet hij dat via
'
de negenjarige
Thomas voor wie het
geloof een serieuze zaak is, ook al denkt
zijn vader steeds dat hij er de spot
P mee
drijft. Zijn vader is strenggg
godsdienstigg
en duldt zeker ineloofskwesties
geen
g
,g
tegenspraak. Iedere dialoogg wordt door
hem bij
bij voorbaat onmogelijk
gemaakt.
g l g
zijn morele ijkpunt.
God is in alles zijn
Van
JP
literatuur moet hij niet veel hebben:

l

l

l

`In die boeken ... staan meningen
g van
mensen. In de Bijbel
staan
geen
1
g
meningen, maar waarheden. Omdat de
Bijbel
Gods woord is.' (p.
l
P

61)

Hij
Hi terroriseert zijn
J vrouw en kinderen
en deinst er niet voor terugg hen te
slaan als zijJ het geloof
niet serieus
g
genoeg
nemen
naar
zijn
g
g
l oordeel.
Hierdoor voelt Thomas zich schuldig.
g
Hij blijft overeind door zijn
zijn grote
g
fantasie die ook zijn heel eigen
manier
g
vanft
Hij schrijft
g eloven bepaalt.
P
J in een
schrift dat hij
hij Het boek van alle dingen
g
noemt en voertes
met de
P
g rekken
zoon van God. Aan hem legt
hijzijn
J
ghij
onorthodoxeedachten
over
het
geloof
g
g
voor en bij hem vindt hij
hij troost:
`De Here jezus keek Thomas aan en
legde
"Je
fde
bent
g Zijn
l hand opP zijn
J hoofd.
sterk Thomas," zei hij. "Je bent sterk
omdat je lief bent ^ zul je
l dat onthouden?
Wij
Wij hierboven zijn
zijn trots opPlje. Geloof je
J
dat?"
"Ja Here Jezus," zei Thomas.
"Zeg
de Heer.
g
g maar Jezus," glimlachte
"Je bent namelijk Mijn lievelingsjongen.
Misschien neem Ik jejewel tot Mij."
l [...]
"Dat lijkt me mieters Jezus," zei Thomas.
Toen sliep
P hij in.' (p. 54)

Thomas wil wraak nemen op
Pzijn
l vader
en vindt dat hijlg
getroffen moet worden
door dela
P en
g van Egypte.
g l
gYP Dergelijke
bijbelse verwijzingen
zijn
l
l er veel in het
g
boek. De ruimte om naar de bijbel te
verwijzen
verwijzen en er letterlijk
J uit te citeren
heeft Kuier
l voor zichzelf gecreëerd
g
door in deproloog
deroloo duidelijk
l te maken
dat hetaat
g van een
g om herinneringen
volwassene aan een negenjarige. Dat
jonge
l g kinderen misschien niet alles
zullen begrijpen, is voor
geen
l Kuier
g
probleem. Ook Thomas snapt
niet
alles
P
P
van wat hijJ hoort,^ maar dat verdiept
P
ervaring:
:
ljuist zijn religieuze
g
g`Thomas
hield van woorden, vooral als hij ze
niet begreep.' P 57)

l

Het boek van alle dingen
g is voor driekwart
een beklemmend boek, misschien soms
te beklemmend, omdat Kuier in zijn
afkeer van orthodoxie zo nu en dan
eenzelfde rechtlijnigheid
toont, met
lg
name in zijn
zijn tekeningg van de
personages.P
Het hoo volle einde staat
met de zwaarte van de rest van het boek
in onverwacht contrast. Met hulpP van
een buurvrouw,, komen Thomas, zijn
J
moeder en zusje,
tegen
hun
P
l^ in opstand
g
vader en komt er ruimte voor meer
openheid
en vrolijkheid.
Deze
P
l
buurvrouw opent
Thomas' ogen
P
g voor de
mooie dingen
g van het leven, zoals
muziek en literatuur. En ze leert hem
dat angst
is. Dit
g
g een slechte raadgever
positieve slot is een bewuste keuze van
Kuier,
l^ zo blijkt uit het eerder genoemde
g
interview:

l

l

l

l

l

1

2
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`Helemaal uitzichtloos kan niet. [...
Niet voor kinderen. Alles kaPot, dat is
meer iets voor volwassenen. Een vage
g
doodswens zit er trouwens wel in, ik
keek er zelf van op.'

l

Met dat laatste doelt Kuier
l op
P het
zojuist g
geciteerde g
gesprek
tussen Jezus
P
en Thomas, waarin Thomas op de
opmerking
hij hem
g van Jezus dat hij
P

p

misschien wel tot zich zal nemen,
reageert
met: `Dat lijkt
me mieters
g
l
Jezus.'
De enigszins
onevenwichtige
g
g structuur
van het boek wordt ruimschoots
gecompenseerd
door de stijl van
P
g
Kuer. Met een trefzekere woordkeus
Kuijer
korte, maar uiterst krachtige
g zinnen
slaagt
hij er in,, ogenschijnlijk
g
J
l als
ghij
vanzelf, een toon te vinden die in
harmonie is met de inhoud.

i

Literaire dialoog
Wanneer recente kinderboeken als die
van Sjoerd
SjoerdKuyper
YP
en Guus Kuije
Kuier
afgezet
tegen
de religieuze
g
g
g
kinderboeken uit het verleden, dan valt
op
P dat anders dan eerder vaak het geval
g
was ethiek en esthetiek elkaar niet
langer
de
g uitsluiten. De inhoud bepaalt
P
vorm en omgekeerd.
EenprotestantsP
g
christelijk
1 auteur als W.G. van de
Hulst was met zijn boeken waarin
moraal en verhaal op
P een natuurlijke
l
wijze met elkaar verweven waren,^J
zijn
tijd vooruit. Maar Van de Hulst schreef
zijn
J boeken wel vanuit één perspectief,
P P
namelijk het protestants-christelijke.
P
l
Hedendaagse
YP en
g auteurs als Kuyper
zijn vooralgeinteresseerd
Kuier
in de
Jzijn
g
dialoog,n
het opPeen respectvolle
en
g
P
open
manier omgaan
met de eigen
P
g
g
religie
g en die van een ander. Eén van
de functies die in de literatuurtheorie
aan literatuur wordt toegeschreven is
`de vervreemding'.
g Vaak wordt
verondersteld dat deze functie enkel
betrekking
P esthetische
g heeft op
aspecten
als structuur en stijl.
P
l Dit deautomatiseren kan echter ook de
morele kwesties betreffen die in
literaire teksten aan de ordeesteld
g
worden. Literatuur kan een andere kijk
op
werkelijkheidgeven, kan de lezer
P de werkelijkheid
nieuweers
ectieven bieden. Precies
P P
die functie is aanwezig
g in de
besproken
boeken, zowel voor wat de
P
vorm als de inhoud betreft. De
opgelegde moraal heeft plaats
gemaakt
P
g

l

l

l

voor een literaire dialoogg over
verschillende manieren vaneloven.
g

Helma van Lierop-Debrauwer
is bijzonder
bijzonde
p
leraar
kinderen
jeugdliteratuur
Jg
g
(Annie M.G. Schmidtleerstoel) aan de
Letterenfaculteit van de Universiteit
Leiden en hoogleraar
kinder- en Jeug
jeugdg
literatuur aan de Letterenfaculteit van de
Universiteit van Tilburg.
g
Dit artikel is een sterk ingekorte
versie van
g
de lezingg `Meer dan een opgelegde
2004
moraal',^g
gehouden op1 0 maart 200
tijdens
het
congres
`Mis
communicatie
^
J
tussenon elovi
g aan de Katholieke
g en'
Universiteit Nijmegen.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Judith Eiselin, `Een hart als een kerkdeur.
Guus Kuier
fundamentalisg
t en het religieuze
me.' In: NRC Handelsblad, 6 februari 2004.
4
Het verschijnsel
Rita Ghesquiere,
J jeugdg
^
literatuur. Amsterdam Leuven: Acco, 2000.
J.
Hakemulder, `Depsychologische effecten
1
van literatuur. Hoe `mooi' betekenis kan
25
hebben.' In: Leesgoed,
g
S i999 , 6: 231-233.
Guus Kuier,
1 Voor altijd samen amen, 999 ;
komt
Het isfijn
g
1 om er te zijn, 2000; Het geluk
als de donder, 2000; Met de wind mee naar de
zee, 2001; Ik ben Polleke hoor!, 2002; Het
boek van alle dingen,
g 200.4 Alle boeken
bi' Querido,
Amsterdam.
verschenen bij
Q

[Advertentie]

Uitgelezen 20
Voor deret`
gretige
^e leeskringlezer en voor
literatuurliefhebbers in het algemeen is de.
reeks Uitgelezen van Bibilon Uitgeverij
onmisbaar.
Uitgelezen 20 is een bijzondere uitgave ter
gelegenheid van het dertigjarig bestaan
van deze reeks en schenkt aandacht aan

eltoPP
ulaire schrijvers:
Kees van Beijnum,
!
J
Jessica Durlacher, Karel Glastra van Loon,
Kr ab,
b b Geert Mak, tonne
Arku
h u r JaPip ,Tirn
van der Meer, Gerard Reve,Thomas
Rassenboom Peter Verhelst en J.J. Voskuil.
Deze jubileumuitgave is gellustreerd met
besproken
portrettekeningen
P
P
Ben van de bes
auteurs.

Verkrijgbaar
in de boekhandel
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Christelijk is niet hetzelfde als christelijk
Literatuuronderwijs op christelijke scholen
`Lezen voor je lijst' bij het vak Nederlands is op alle scholen
voor voortgezet onderwijs een alledaags verschijnsel. Maar
leerlingen aan het lezen te krijgen en te houden is een
energieke klus waar menig leraar Nederlands zo nu en dan
een diepe zucht bij slaakt. Want in dit computertijdperk
vinden hedendaagse jongeren computeren, spelletjes doen en
chatten veel leuker dan `een boek lezen' en wat is duffer dan
verplicht met een boek op de bank te moeten zitten? Er
worden leesbevorderingprogramma's bedacht, zoals Bazar,
en de diverse methoden Nederlands besteden aandacht aan
boekfragmenten, alle met de bedoeling jongeren alsnog de
waarde en het plezier van lezen en taal mee te geven. Dat
leerlingen moeilijk aan het lezen te krijgen zijn is vooral zo
jammer wanneer je beseft en weet dat er zoveel mooie
boeken op de markt zijn gericht op adolescenten. Een heel
scala aan puberonderwerpen wordt beschreven in de huidige
adolescentenromans, genoeg voer om je heerlijk mee te
identificeren. Maar wat als je er geen zin in hebt? Of als je
er geen weet van hebt?
Marjolein Lolkema en
Annemarie Prins

14
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l

Ook scholen met een christelijke
identiteit zijn
zijn bezigg leerlingen
g aan het
zij hebben te
lezen te krijgen.
Ook zij
lg
maken met ongemotiveerde
leerlingen,
g
g,
christelijkeljongeren
daarin verschillen christelijke
g
niet van hun leeftijds
genoten.
l g
Leerkrachten op
deze
scholen hebben
P
weer met andere aandachtspunten
te
P
Zi hebben wel kennis van het
maken. Zij
aanbod op
van adolescenP het gebied
g
ten- en literaire romans, maar: willen
en kunnen zij
wat oop
zij alles gebruiken
g

s Praa kverwarmoeten er voor waken
ringe
voorkomen.
We
gaan
in dit
g
g
onderdeeleen
schoolstrijden
schoolstrijde en
g
wel is het
gg
gen uitleggen;
nodi
nodigde verschillende kleuren aan te
geven van de stromingen
g die er zijn.
ln
g

de markt verschijnt? Hier komen
regelmatig
praktische en ethische
g
gP
bezwaren om de hoek kijken, want om
met Willem Elsschot te spreken:
P
tussen droom en daad staan wetten in
de weg
en praktische
bezwaren, en ook
P
g
weemoedigheid
die niemand kan
g
verklaren.'
gaan, maken we even
Voor wijl
g
een kort uitstapje
Pl naar het verschil
christelijk Dit is
tussen christelijk
christelijk en christelijk.
in één noemer te vatten, en we

l

Christelijk en christelijk
christelij
Christelijk
groep
g
g P scholen in
Nederland is algemeenl,
christelijk,
katholiek of openbaar.
0Pdeze scholen
P
wordt iedereen toegelaten;
het is de
g
school uit de buurt of de school die
goed bekend staat. Daarnaast bestaan
erroe
P scholen die werken met een
g en
specifiek
toelatingsbeleid
gericht
oop
g
P
g
Pzij
een bepaalde
doelgroep. Zo zijn er
de laatstgenoemde
g groep
P
hervormde scholen, reformatorische
scholen, gereformeerde
scholen en
g
evangelische
scholen. Ook islamitische
g
scholen hebben een toelatingsbeleid
g
gericht
een bepaalde
doelgroep,
P
P g
P,
g op
maar vallen buiten bestek van dit artikel.
Hervormde en reformatorische
scholen vinden hun achterban in de
orthodoxe stromingen van de
Hervormde Kerk en de Gereformeerde
Zi' hechten sterk aan een
Gemeenten. Zij
letterlijke uitlegg van de bijbel,
wat zich
l
kan uiten in kledingvoorschriften
en
g
`wereldmijdin
'.
Deze
achterban
stemt
l
g
veelal SGP.
Gereformeerde scholen zijn scholen
die verbonden zijn aan de Gereformeerde Kerkvrijlgemaakt . Ouders uit
andere kerken kunnen na eengesprek
zij
toegelaten
worden. Deze scholen zijn
g
aan de bijbel, wat zich hier

l

l

ens niet vertaalt
naar kleding-overigens
g
voorschriften of `wereldmi'din
J
g'. De
achterban stemt vooral ChristenUnie.
Evangelische
scholen zijn een jonge
l g
g
onderwijs.
richting
binnen
het onderwijs.
Zijl
g
vinden hun achterban allereerst
binnen de brede evangelische
g
beweging
g g in Nederland, en daarnaast
uit de evangelische
stromingen
binnen
g
g
de Protestantse Kerk in Nederland, de
PKN, en de Christelijk Gereformeerde
aan een sterke
Kerken. Zijl
'beleving'
van
het
geloof,
zijn trouw
^l
g
g
'vrij
aan de bijbel,
maar
met
een
`vrije
l
^
met andere woorden: met
mogelijk
regels.
zo weinig
weini mo
g
g
g l vastgestelde
Ook deze achterbanast
politiek
P P
g eeien bijl de ChristenUnie.
Boekenkeuze

Wanneer we spreken
over boekenkeuze
P
verschijnse
zien we het volgende
verschijnsel
g
deenoemde
christelijke
l
g
christelijke
scholen: de algemeen
christelijke
g
zullen een brede keuze
nauwelijks
hebben, met nauwelijks
of g
geen
schrijvers Men
uitsluitin van bepaalde
schrijvers.
uitsluiting
P
zich leiden door de algemeen
g
heersende moraal in Nederland,
zij door
waarbij boeken die strijdig
l g zijn
of racisme verboden
zullen zijn,
waarbij de keuze
l^ maar waarbij
verder zal worden overgelaten
aan de
g
zij ouders.
leerlin en zijn
leerling
gereformeerde, reformatorische en
Pg
evangelische
scholen zal in geval
van
g
g
boeken met vloeken,,g
grof taalgebruik,
g
,
seks, occultisme en magie
g een andere
forPere
keuzeemaakt
worden. Op
g
g
meerde scholen zullen bovengenoemde
g
boeken `liever niet'elezen
worden,
g
maar zal een sterk beroep
gedaan
Pg
verantwoordelijkhei van
worden opP de verantwoordelijkheid
zij ouders. Deze
leerlingg en zijn
bijvoorbeeld
de Harryl
rY
Potterboeken zullen niet worden
geadviseerd, maar ook niet worden
g
verboden met een appèl
PP op
P de eigen
g
j
verantwoordelijkheid.

Op
P reformatorische scholen zal een
verbod zijn
P boeken met vloeken,
l op
grof
taalgebruik,
seks,, occultisme en
g
g
zij boeken die
magie.
Problematisch
zijn
g
levensstijl anders dan
gaan over een levensstij
van hen. Deze scholen zullen
proberen te voorkomen dat leerlingen
g
P
hiermee in aanrakingg worden
gebracht. Aan Harry-Potterboeken
rY
g
zulleneen
g woorden worden vuil
gemaakt:
die lees je
l niet.
g
Evangelische
scholen
hebben in dezen
g
zij zullen
een soort middenpositie.
Ook zij
P
verantwooren
de nadruk leggen
op
eigen
P
g
gg
delijkheid
bij
bij boeken met ggrof
l
taalgebruik,
vloeken en seks,, maar
taal
g
zullen een uitdrukkelijk
verbod of
l
zware waarschuwing
g bijl
g uitvaardigen
Potter is not
ry
occulte boeken. Harry
in
done, maar wordt wel besproken
p
ublicaties
vanuit
de
evangelische
g
P
wereld.
imago
g
Hoe staat het met het imago
g van
boeken uitgegeven door uitgeverijen
l
g
met een christelijke
identiteit?
l
wi beginnen
met een
Daarvoor willen wij
g
gebruik
van het
voorbeeld. Wijl
g
boek Een ondoordachte belofte,
geschreven door Alien Mol. Dit boek
gaat over Cherie en Janna. Zijl luisteren
g
in de schoolbus naar hun walkmans en
worden betraPt door de chauffeuse van
de bus. De walkmans moeten worden
ingeleverd.
Er ggaat een aantal dagen
g
g
overheen voordat Cherie en Janna zich
bi' de schooldirecteur.
moeten melden bij
Daar krijgen
ze een preek over het
J gP
g evaar van luisteren naar muziek met
een beat en ze moeten voor straf vier
weken lang
gP
g tijdens de middagpauze
werken in de schoolbibliotheek.
Daarnaast zullen de ouders worden
in gelicht. De moeder van Cherie laat
zij
zij
duidelijk merken hoe teleurgesteld
g
is in haar dochter:
Verouderd

–Oh Cherie, Cherie," had mams
vreselij
zachtjes gezegd.
g g "Ik hou zo vreselijk
van je. Je hebt ons vertrouwen
dat is waar, maar veel
beschaamd,,
erger is het dat je
je ziel vergiftigd
lJ
hebt.
eb Oh Cherie, ik kan ' l e heel
jij moet de
gemakkelijk
maar jij
gema
J vergeven,
g
Heere om vergeving
vragen.
Vergeet
g
g
g
g
dat alsjeblieft
niet,^ Cherie."' (p. 39)
J
Dit citaateeft
een idee van een
g
christelijk jeugdboek
uit de reformatoeu
g
l
rische hoek. De auteur woont in de
Verenigde
g Staten van Amerika, is
dochter van Nederlandse emigranten,
g
en blijft als zodanigg duidelijk hangen
g
in de jaren vijftig.
l g De Nederlandse
uit gever De Banier, een reformatorische uitgeverij
geeft haar boeken uit.
lig
g
Ze worden dan ook vooralelezen
in
g
kringen
uit
een
orthodoxprotestantsP
g
zij
christelijk
J milieu. Deze boeken zijn
brede vertegenwoordiger van `het
g
^ zij
zij vertegenchristelijkei
jeugdboek',
g
woordigen slechts een kleine stroming.
g
Helaas blijkt
l maar al te vaak dat `nietchristenen' blijven
blijven hangen
in dit
g
ima
o: een soort verouderd `Van der
imago
christelijke
o' bij boeken
Hulst-imago'
bij op
P christelijke
grondslag.
g
Auteur janne IJmker is één van de
vertegenwoordi gers van de nieuwe
generatie
christelijke
christelijk kinderboeken.
g
voorbeeld een citaat uit Mijn
•
J vriend
Samuel:

`Die keer verleidde ik Nelia om mijn
l
taak over te nemen. Ik beloofde haar
eenpotlood.
Ze eiste er tekenpapier
P
mij hart
bij. Met moeite en Pl
pijn in mijn
bij.
ik de twee middenbladen uit
•
mijn herbarium. Het was voor mijl de
enige
mogelijkheid
om aan tekengj
g
aPier te komen. Ik scheurde hiervan
vier tekenvelletjes
l en gaf
g Nelia er een
van. De rest bewaarde ik voor andere
P 25)
2
omkoo
ingen.' (p.
PPo g
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is vooral het stimuleren van auteurs,
van negen
– g
g tot twaalf jaar
l
uitgevers,
redacteurs,, boekhandelaren
door bekende christelijke
g
l kinderen
bibliotheken
om een betere kwaliteit
boekenauteurs. De Christelijke
l
christelijke kinderboeken te schrijven,
Kinderboekenmaand werd in het leven
, verkopen
uit teeven
te
geroepen, waarvan de start elk jjaar
P en uit te lenen.
g
l
samenvalt met de jaarlijkse
CLK-beurs,
l
l
Een christelijk
je ugdboek
de vakbeurs voor de brede christelijke
I1
g
l
Natuurlijk
Ontwikkelingen
boeken- enlatenwereld.
l ontstond ook de discussie
g
P
wat nurecies
een christelijk
Een kleine tien jaar geleden
kwam een_
Er werd bovendien eenrijs
l
P
g
Pl ingesteld
g
kinderboek is. Dit hoeven niet altijd
aantal christelijke jl eu g dboekenliefhebom kwaliteit binnen de christelijke
l
l
verhalen te zijn
kinderboekenwereld te belonen: Het
bers bij
bi elkaar. Ze spraken
erover dat
P
l waarin de kerk, het
j
aan tafel de
er zo
weinigg kwaliteit op
en
bij
Hoogste
Woord,^ de prijs
beste
P de markt het
g
P l voor het
g
belangrijkste
ingrediënten
vormen.
christelijke
kinderboek
van
het
jaar.
kwam vanuit het christelijke
j
eu
dboeg
l
l l g
g l
Meer waardering
kenwereldje
Een christelijke
christelijke kinderjury
met de
P
l – en waarom dat zo was.
g vindt het standpunt
rlrY
En natuurlijk:
natuurlijk: of er iets aang
gedaan kon
EigenWijsPrijs
waarbij het verhaalgeschreven
is
waarbij
l
g
g
l volgde
g al snel.
worden. Dit resulteerde in de
Tenslotte kon een eigen
website niet
vanuit de normen en waarden die te
g
oprichting
achter blijven.
De site
vinden zijn binnen het christelijk
P
l
l
g van de Werkgroep
g P
wij constateren
www.christelikekinderboeken.nl
j
Christelijke
geloof.
Helaas moeten wij
l Kinderboeken. Deze
g
Werkgroep
informeert kinderen, hun ouders en het
dat ook dit jaar weer het imago
l
g P heeft zich vanaf die tijd
g van
actief opgesteld.
zijn
Er
zijn
ieder
jaar
christelijke
jeugdboeken
blijft
onderwijs
onderwijs
over
christelijke
kinderbchristelijke
oe
Pg
l
l
l g
l steken
actieboeken verschenen voor twee
ken en aanverwante activiteiten.
in de jaren
vijftig.
Zelfs
in
de
onlangs
lg
g
verschenen Encyclopedie van de
De doelstelling
doelgroepen – van vier tot acht jaar
l en
g bij al deze activiteiten
door
jeugdliteratuur,
g
J
^ samengesteld
g
onder anderen Joke Linders, worden
uitsluitend allangg overleden christelijke
l
auteursenoemd
en wordt de huidige
g
g
nieuweeneratie
volkomen genegeerd..
g
g g
De Werkgroep
Christelijke
l Kinderboeg P
ken heeft dus nog
genig
g `zendingswerk'
te verrichten.
0 Pboekenlijsten
boekenlijstenin het regulier
g
voortgezet
onderwijs
l vindt men boeken
g
van schrijvers als ^
Anke de Vries, Carry
rY
Slee, Bobje Goudsmit, Evert Hartman
en Theo Hoogenkam P. Schrijvers
l
daarentegen
als Ben Slingenberg,
g
g
g,
Frans van Houwelingen,
anne IJmker,,
g
Henk Koesveld, Hans Mijnders, Anja
Elshout en Guurtje Leguijt
l
g l zijn
onbekend. Volgens
ons een gemiste
g
g
kans.
Henk Koesveld, zelf schrijver van
historische ljeu g dboeken over de
Middeleeuwen, beschrijft in de bundel
Bouwsel voor 't leven deraktijk
P
l als
christelijke schrijver van jeugdboeken:
l g
Wellicht is het interessant een
overzicht teeven
hoe het nu gesteld
is
g
g
christelijkelje g
met het christelijke
ugdboek. Welke
veranderingen
vinden onder meer
g
plaats en wat betekent dit voor scholen
met een christelijke
l identiteit?

ebed

`Het is echter minderemakkelijk
g
l dan
het lijkt. Voor je het weet roffelen je
l
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vingers watgeijkte en misschien
g ewenste kreten oPhet toetsenbord. In
wie weet ook
g
lje verhaal wordt gebeden,
no gedankt. Er wordt door kinderen
kijkdoosje gemaakt om geld
opP te
g
halen voor de zending...
Zodra
een
g
christelijk kind dit leest is er misschien
herkenningg en dat hoeft niet verkeerd
te zijn.
onkerkelij kind dit
J Als een onkerkelijk
zal het niet alles begrijpen. Ook
nog
jammer
g Wat ik wel jamme
g niet zo erg.
is dat het christelijk element zo
voorspelbaar
goedkoop
P in het verhaal
P
g
naar voren komt.'

l

l

l

Daarnaast beschrijft Koesveld in
hetzelfde artikel: `Zo zou het in een
zijn Heel
christelijk boek moeten zijn.
en spannend
gewoon, goed geschreven
P
g
en dan toch flonkert daareloof.
g
Vooral het flonkeren. Zomaar even
neerzetten zonder de vaart uit je
verhaal te halen.'

l

Deroe
P christelijk auteurs die
g christelijke
verhalen willen
g
schrijven, zonder de moraliserende
Proeit
psalmen- en bijbeltoepassingen, g
gestaag
g Steeds vaker ziet
g elukkigg
christelijk
men er uitdaging
g g in om christelijke
subtiel te verwerken, in
plaats van een kind er met de neus
P
bovenoPte duwen.
In 2002 won Ben Slingenberg
g
g Het
Hoogste
Woord voor zijn
zij boek Een
g
van Lumie. Naar aanleiding
hiervan werd hijlg
geïnterviewd door
televisie
Andries Knevel in
het ProHet
elfde
uur.
Knevel
was
ramma
g
duidelijk
J verbaasd dat in het boek het
christelijk geloof nauwelijks
P
l ter sprake
komt. Hierdoor was het boek immers
niet alleen leuk om te lezen voor
kinderen met christelijke
christelijke
achter
grond
maar ook kinderen met een nietchristelijke
achtergrond
konden het
l
g
boek met veelplezier lezen. Het
antwoord van Slingenberg
g
g was
duidelijk:
duidelijk: `Ik wil ggeen oPvoederige

l

christelij
boeken schrijven met een christelijk
sausje. Geloofsopvoeding
P
g hoort thuis.
En het hoort in de kerk. In een boek
belan rij
k en dat kun
vind ik het heel belangrijk,
je
ook
een
christelijk
christelijk
P
principe
P noemen,
J
dat kinderen leren mee te voelen, mee
te lijden, mee te leven.'

l

Boekfragmenten
in taalmethoden
g
Wat betekenen deze ontwikkelingen
g
nu voor scholen met een christelijke
identiteit? Via de diverse taalmethoden
komen leerlingen
g in
g veelvuldig
aanraking
met
een
breed
scala
aan
g
boekfragmenten.
Een
veelgehoorde
g
g
klacht van leerkrachten Nederlands op
deze scholen zijn de welhaast
provocerend gekozen
fragmenten.
P
g
g
Over de taalmethode zelf is men
tevreden en men wil hier bijzonder
raagmee werken maar de leerkrachten
g
lopen
desondanks tegen
principiële
P
P
g P
problemen
aan.
Met
regelmaat
worden
g
P
in de methoden fragmenten
gekozen
g
g
van auteurs als Paul van Loon en
J.K. Rowling. Leerkrachten zouden
graag
met
g
g g zien dat de fragmenten
meer voorzichtigheid
zouden
worden
g
ekozen.en
Natuurlijk zijn er leerlingen
g
die thuis Harry-Potterboeken
ry
en de
Griezelbus-serie lezen. Er zijn ouders
die daareen
mee hebben.
P
g problemen
Maar net zoals christelijk niet hetzelfde
is als christelijk,
l^ zo leven er bijl ouders
met dezelfde achtergrond
verschillende
g
menin gen. Scholen zijn
zijn verplicht
om
P
met alle ouders rekening
te
houden.
g
Hetaat
plezier
in
P
l g
g erom dat jongeren
lezen en taal krijgen
en
dit
is
niet
lg
alleen te realiseren met fragmenten
uit
g
boeken als deze. Er is een enorm
aanbod aan de meestrachti
P
ge
adolescentenromans. Uitgeverijen
l
g
kunnen bijJ het kiezen voor fragmenten
g
in taalmethodenebruik
maken van
g
dit enorme aanbod en zouden best
rekening
g kunnen houden met
bezwaren
doelgroepen die principiële
P
P
Daarbij
hebben met bepaalde
teksten. Daarbij
P

l

l

l

l

l

kan misschien ook aangetekend
g
worden dat voor jongeren
de weg
g naar
l g
auteurs als Van Loon en Rowling
gemakkelijkere
nemen is deze titels
l
g
lijken hun wegg wel te vinden naar de
jongeren.
Beter is het hen via
l g
taalmethoden ook in aanrakingg te
brengen
zij minder snel
g met titels die zij
tot zich zullen nemen.
Boeken voor de lijst
I
Niet alleen komen leerlingen
met
g
boeken in aanrakingg via de taalmethoden natuurlijk
natuurlijkbestaat ook nogg steeds
bi scholieren beroemde `lezen voor
het bij
zij
de lijst'. Literatuurlijsten
zijn zeer
gevarieerd, zoveel verschillen als er
christelijk
zijn tussen de verschillende christelijke
•
zoveel variaties zijn er in
literatuurlijsten. Scholen op
literatuurlijsten.
P reformatorischerondsla
zullen
de
zo
g enaam
g g
de moderne Nederlandse auteurs voor
terwij scholen
het merendeel mijden,
^ terwijl
l
opgereformeerde grondslag
g
g deze
afwijzen Voor
auteurs niet bij
bij voorbaat afwijzen.
scholeneldt
wel dat men vooral
•
g
voldoende alternatieven beschikbaar
wil hebben – Robert Haasnoot naast
Maarten 't Hart, Joke Verweerd naast
LYdia Rood. Toch worden leerkrachten
Nederlands op
P scholen met een
christelijke identiteit geconfronteerd
g
met reacties van anderen wanneer de
literatuurlijst
door hen samengestelde
g
veel afwijkt van de normen en
waarden van 'algemene'
scholen. De
g
algehele
teneur
is
dat
er
weinig
al
g tot
g
geen
begrip
is
voor
doelgroepen
met
g
gP
een christelijke identiteit. Verdediging
g g
van de eigen
normen en waarden
g
elden meer als regel
gelden
g dan het bewaren
van respect
voor elkaars werkwijze.
l
P
Misschien dat men verwacht dat de
literatuurlijsten van scholen met een
van met
christelijke identiteit in plaats
P
de tijd meegaan,
^
zijn
zijn
blijven
blijve
stil
staan
g
zij armen de lammeren
bij titels als In zijn
Cornelis Lambregtse
en De dood
•
g
van een non van Maria Rosseels. De

l

l
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ervaring
g leert echter dat de literatuurlijsten bestaan uit een interessante mix
van klassiekers en moderne literatuur.
En is het niet zo dat in de canon van
literatuur ook al jarenlang
l
g dezelfde
titels voorkomen? Uitgeverijen
g
l met een
christelijke achtergrond
geven
met
g
g
re
regelmaat
kwalitatief
zeer
goed
g
uit met literaire competenties.
P
Zo kunnen ook literatuurlijsten van
christelijke scholen blijven
blijve evolueren.

l

l

Literatuurlijst van christelijke
christelijk
Lenze L. Brouwers,r L ieve vader,, vuile

schurk (vmbo)
InYDriessen,^ Abigail
g (vmbo, havo)
Anja Elshout Dansen in het bos
as (vmbo)
Ed Franck, Salome (vmbo, havo)*
o
Robert Haasnoot Waanzee (vmbo,
v
havo, atheneum)*
Frans van houwelingen,
D e wti
g
wittee kiezel
weze
vmbo havo)
anne I: roker Mijn vriend Samuel(vmbo)
Henk Koesveld, Boudine narvan
rv n
Monnikenrede (vmbo)
Tsafira Le Hadassambo
(vmbo)
ArJ'en Miedema,^ Gesprekken m
rië
met Gabriel
havo atheneum)
eu
Jan Monsuur, De dochter van de
poppenspeler (vmbo)
Pieter Nouwen, Het negende uur
(havo,
,
atheneum)
Gerry
Velema, ^ D
Dodelij
odelijk verliefd(vmbo)
^Y
Verweerd, W
intertuin (vmbo,
vm©,
hav© atheneum)
C. Visser-Sluiter, Bloedrodewanten
wt
(vmbo)
Floortje Zwigtman,
Wal stoelel (havo,
g
a o,
atheneum)*

l

* deze titels zijn
Drost
an een
e
J niet afkomstig
g van
uitgever J met een christelijke
christelijke achtergrond,x
ij
maargezien
de gebruikte
christelijke
g
g
thematiek welit
a teesch
u erm
geschikt
k voor
g
scholen met een christelijkeidentiteit.
Tenslotte
Literatuuronderwijs
l op
P scholen met
een christelijke grondslag
g
g is een
18
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boeiende wereld die niet stil blijft
staan, maar voortdurend in beweging
g g
is. Een nieuweeneratie
auteurs vindt
g
haar weg
op de boekenmarkten. Een
gP
generatie die het christelijke
oop
christelijke geloof
g
g
een natuurlijke manier verwerkt,
waardoor een bredere doelgroep
g P nu
ooklezier
kan
hebben
van
de door
P
heneschreven
boeken.
Wij
g
lhopen
P dat
wij
wi door middel van dit artikel
duidelijk hebben kunnen maken hoe
hetebruik
van boeken in het
g
literatuuronderwijs
l op
P scholen met een
christelijke identiteit wordt beleefd.

l

l

l

Marjolein
zijn
Christelijk
J beide lid van de Wergroep
^ p Christelijke
en'u
lid voor Het Hoogste
J rY
g
Woord. Daarnaast zijn
zij redactielid van
Jzij
www.christeli'kekinderboeken.nl.
J
Ma rJ'olein Lolkema werkt bijJ de
Bibliotheekstichting
g Zwartewa te rland.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Alien Mol. Een ondoordachte belofte.
Utrecht: De Banier, 2001.
Janne
IJmker. Mijn
Mij vriend Samuel.
J1
Callenbach,
2002.
P
Ben Sling enberg. In: Het elfde uur,
I oktober 2002, te vinden op
P de website
www.eo.nl
1P ortals/Pro grams 1.
1 oke Linders, Jan van Coillie, Selma
Niewold en J os Staal (red.). Encyclopedie van
dejeugdliteratuur.
Baarn/Groningen:
Jg
De Fontein IWolters-Noordhoff, 2004.
4

l

Henk Koesveld, `De schrijver tussen schrift
en scherm'. In:ac
J ues
^ Dane en George
g
Harinck (red.), Bouwsel voor 't leven. De
traditie van derotestantse
kinderliteratuur.
P
Zoetermeer, Meinema, 2003,
3 P.167-177.

[Advertentie]

aantrekkelijk literatuuronderwij
literatuuronderwijs voor de tweede fase
• aantrekkelijk
^

teksten en heldere uitleg
g

• vakoverstijgend
Basisboek
1^

voor Nederlands,^Engels,
• uniform opgezette
Teksten- en Opdrachtenboeken
P
9
p9
Frans en Duits
• afzonderlijke boeken voor havo en vwo

Bel voor meer informatie
de Docentenlijn
1 (0575)
59
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9 naar
www.thiememeulenhoff.nl
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CKV vanuit traditie en levensvisie
De vrije school en kunstzinnige vorming

Een brede kunstzinnige vorming met aandacht voor
de wereldliteratuur en ervaringsgericht leren lijkt de laatste
jaren in het voortgezet onderwijs een belangrijke
vernieuwing. Toch wordt op de vrije school al vanaf 192o
wereldliteratuur gegeven en spelen volledige klassen jaarlijks
een klassiek of modern-klassiek toneelstuk. Kunstzinnige
vorming is geen afzonderlijk onderdeel van het lesprogramma,
maar een wezenlijk onderdeel van een doorlopende leerlijn
met dwarsverbanden naar andere vakken en een streven om
aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling. Hoewel ook
andere scholen het belang van deze geïntegreerde aanpak
steeds meer inzien, blijft de vrije school zich onderscheiden
door een eigen kik op pedagogiek en didactiek. Het vak
CKV met aandacht voor toneelgeschiedenis en wereldliteratuur krijgt in zo'n context een speciale invulling. Dit artikel
gaat in op de werkwijze van de oudste vrije school in
Nederland, in Den Haag, met daarbij de aantekening dat
iedere werkwijze nauw samenhangt met de mogelijkheden
en wensen van de betrokken docenten en dat deze beschrijving dus geen blauwdruk is. Omdat het op de vrije school
gebruikelijk is dat je alleen dat doet watje zelf kunt `vullen',
is dit een verhaal op persoonlijke titel.
RoelofJan
1
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Veldkam p

Achtergrond
g
De vrije
g
P
i scholen vinden hun oorsprong
in de inzichten van Rudolf Steiner, de
antroposofie.
Belangrijk
is de idee dat
g
P
een mens meerdere levens op
p aarde
doormaakt en dat er een samenhangg is
tussen deze levens, een lot. Een mens
komt opp aarde met een doel en zoekt
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een lichaam, een instrument dat voor
dit doel kan dienen. Dit doel leeft niet
bewustzijn:
in ons
l we weten aanvankelijk
g niet wat we willen. Om daar
l nog
aachter te komen is het van belangg dat
de talenten van elk kind zoveel mog ek tot ontwikkeling
lijk
g worden gebracht.
g
De opvoeding
mag
gericht
pg
g g er niet op
p

aan de
zijn een kind aan te passen
p
samenlevin het doel is dat het kind
samenleving,
later op
natuurlijke
P een creatieve, natuurlijk
een eigen
vorm
zal kunnen
g
geven aan zijn
l leven en aan het sameng
leven met zijn
l medemensen. Deze
visie vormt overigens
lesstof voor
g
g geen
de kinderen.
In Nederland zijn
l momenteel meer
dan honderd basisscholen en zestien
onderwijs
scholen voor voortgezet
onderwijs.
g
Wereldwijd gaat het om ruim700
scholen, verspreid over alle continenten en met eengrote
ge
g rote onderlinge
eenkomst. In 1919ontstond in Stuttl school in
g art de eerste vrije
Nederland werd de eersteesticht
in
g
1923
in
Den
Haag.
g
93
vrij school staat voor de
`Vrij'
l op
P een vrije
van de docent, en dus ook voor
l
de verantwoordelijkheid die je als
docent neemt voor je lessen. Er is een
op
leerplan,
P ^ ontstaan vanuit een visie o
de ontwikkelingsfasen,
maar
je
kiest
^
l
g
als leraar je
jeeigen
g uitwerkingg daarvan.
Door een kunstzinnige
g benaderingg van
de leerstof worden de kinderen aangemoedi gd om creatief te denken en
tot reproblijft het leren niet beperkt
p
P
ductie van feiten. De 'kunstzinnige
g
docent' kun je
je vergelijken
met de chef
g l
kok. De vrije
l school houdt niet van
opgewarmde
kant-en-klaarmaalti'den
Pgl
hoewel dat ideaal langg niet altijd
l te

P zij
Deenoemde
onderwerpen
zijn zo
g
in hun
gekozen dat ze de leerlingen
g
ontwikkelingsfase
s
ie
elen.
Een
vijf
ontwikkelin
l
Pg
g
tienjarige
bijvoorbeeld
is
extreem
l
l g
gevoelig
g voor de al eerder onstuimigg
ontloken binnenwereld en kan de
complexe
emoties rond verliefdheid en
P
onvervuld verlangen
g bijl zichzelf waarnemen. Op
leeftijd g
ligt de banP dezeleeftijd
delingvan de hoofse liefde dus gevoelid
rijker dan opP een andere leeftijd.
g er en rijker
Daarom spreken
we
bij
zulke
leerstof
l
P
van 'ontwikkelingsstof
. Kinderen die
g
nog niet aan de
hoofse liefde toe zijn,
l,
vinden het eveneens behandelde voorhoofse tijd
JPerk veel leuker. Die worden
dan via het enthousiasme van hun
klasgenoten
voorbereid op
hun nieuwe
Ph
g
ontwikkelingsfase.
g
Ook het schrijven
van gedichten
sluit
l
g
aan op
deze
`
evoelsfase'
van
de
vijf
l
P
g
tienjarige.
poëzie
PdeP
l g Door reflectie op
en door deoëticale
terminologie,
P
g,
wordt er tegelijkertijd
l de afstand aang l
gebracht die met de bewustwordin
g sg
processen
samenhangt. De ervaringg
g
heel leuk vinleert dat ze het schrijven
l
den en het analyseren
van
gedichten
Y
g
`zonde' van het mooie.
Kunstgeschiedenis
wordt gegeven
in
gg
g
de vorm vanrojecten
'periodes'
,p
P l
genoemd: vijftien aaneengesloten
g
g
ochtenden van twee klokuren. Het
voordeel daarvan is dat de leerlingen
zich enorm met de stof kunnen verbinden en ze iedere dagg hun aantekening
en kunnen
peruitwerken tot een soonlijk leerboek.

l

verwezenlijken is. De docent maakt zelf
een deel van) de lessen. Daarbij staat
de leerlingg en niet de methode centraal.
Leerlingen
zitten in homogene
leef
g
g
bij
tijdsgroepen. Zittenblijven
Zittenblijven gebeurt
bij
g
uitzonderingg en alleen als dat voor de
persoonlijke
is, dus
P
l ontwikkelingg nodigg^
niet alleen op
grond
van
onvoldoende
Pg
leerprestaties.
De groep
P
g P wordt in de
blijf rotenbasisschool alevormd
en blijft
g
bij
bi elkaar. Dat betekent dat in de
klassen alle intellectuele niveaus verted zijn
zijn en ze dus een afs
P ieg enwoordig
elin
vormen
van
de
maatschappij,
PP l
g g
met ookrote
verschillen in leerstijlen
J
g
en emotionele caPaciteiten in handvaardi eden jezelf
kunnenpresenteren
P
^l
enag zo maar door. Onderlingg
respect
P
preekt dan eigenlijk
sP
J al haast vanzelf:
g
de een kooktoed
l
g voor iedereen als je
samen op
kamp
P
P
P bent,^ de ander speelt
prachtig
rachti toneel als Gijsbreght
J g van Aemstel
in rolverdelingg wordt gelezen,
en een
g
derde kijkt vanzelfsprekend
zonder
P
ondertitelin naar de BBC. OpP de vrije
ondertiteling
vrij
kuneJ een regulier
diploma
g
P
vmbo havo of vwo halen.

l

Kunsten in de vrije
1 school
P bij
Naast de kunstzinnige
bij alle
g aanpak
iek onderwijs
onderwij
vakken is er ook specifiek
l in
P
de kunstvakken. Dateldt
voor alle
g
profielof niveauro
leerlingen,
g ^ los van P
keuze. In de Tweede Fase behelzen de
kunstvakken zo'n zeven uurer
P week
er
leerjaar.
Het
betreft
vakken
als
P
l
boetseren steenhouwen tekenen
schilderen,
g en
dans.
ans Kunst, koorzang
P
g eschiedenis kent een doorlopende
leerlijn
t vanaf de derde klas. Daar worden de klassieke architectuur en beeldende kunsten behandeld, in de vierde
klaspoëzie
en poëtica,
vijfd klas
P
P
^ in de vijfde
en toneelgeschiedenis
en in
g
de zesde klas moderne kunst en architectuur. De Middeleeuwen worden bij
Nederlands behandeld, , voor alle leerlin g
en ook
al is literatuurgeschiedenis
g
^
Bij het
een verplicht
onderdeel meer. Bij
geen
P
vakgeschiedenis
wijden
de
leerlingen
g
g
zich aan de ideeën, kunst en maatschaPP
i' van
de oude volkeren in India,
l
Perzië, Mesopotamië,
Egypte
P
gYP en
Griekenland. Wereldliteratuur vindt
plaats
in de zesde klas.
P

l

l

Drama
Op
P de vrije school in Den Haag
g hebben
weekozen
voor
CKV-3/drama
als een
3
g
verPlicht vak in het vrije
vrij deel. Dit heeft
maken met een andere doorlopende
P
leerlijn
t die al bestaat sinds de schoolstichting:
Dit wordt vanaf
P
g toneelspelen.
de kleuterschooledaan
en houdt niet
g
meer op.
bijn elke klas wordt een
P In bijna
volledigtoneelstuk met kostuums,
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decors en teksten opgevoerd,
waarbij
Pg^ waarbij
alle leerlingen
een rol krijgen.
Zo'n
lg
g
toneelstuk is voor een klas vaak een
enorme sociale impuls
en leerlingen
P
g
kunnen opP zo'n moment vaak even
boven zichzelf uit groeien zich ontplooien. Deze leerlijn toneel verzilveren we
l
3 in de Tweede Fase. In het
kader van de doorlopende
leerlijn
leerlij
P
kunstgeschiedenis
wordt in de vierde
g
klas al toneelgeschiedenis
gegeven.
De
g
gg
raktik
en
de
theorie
samen
vormen
j
P
de stof voor CKV-drama.
Alle doelen
3
van het vak worden daarmee ruimDe toneelgeschiedenis
schootsedekt.
g
g
start met de Griekse tragedies.
g

l

bij

In de eerste les toneelgeschiedenis
g
vertel ik over het beeldkarakter van de
Griekse mythologie en de God Apollo.
P
De verhalen bevatten beelden die in
hun samenhanggeen goddelijke
g
l werkeli'kheid vormen en allerlei kwaliteiten
vertegenwoordigen. A Pollo was de god
lt
van de zon en van de snaarmuziek.
Hi
Hij was bovendien verbonden met het
logische
denken en het koele Noorden.
lt
De beelden van Apollo staan voor harmonie rust en krachtige vormentaal,
,
die ook zichtbaar zijn opP randversiering en van vele Griekse vazen. Zulke
versieringen
g ook
g laat ik de leerlingen
maken • op het bord maak ik in het
maken;
koele blauw en wit een mooie voorbeeldtekeningn
papier
P staan enkele
g opPP
alternatieven.
In de tweede les vertel ik over DionYsos
en leg
g ik uit hoezeer hij een vreemd
element in de Griekse cultuur was.
Hij bracht de warme, rode beweging.
Er zijn twee totaal verschillende
mythes over zijn
geboorte bekend.
lg
Beide verhalen zijn belangrijk.
ltl In het
eerste wordt Dyonisos
als zoon van
Y
Zeus en Persefoneeboren.
OpP Hera's
lt
hij door de Titanen
aandringen
g wordt hij
in stukkenescheurd
en dat hij
hij dit
lt
overleeft, dankt hij aan Pallas Athene,

l
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l

l

l

In de les

l

die zijn
zijn hart aan hun
PPeg emeenscha
lijke
vader Zeus g
geeft. Zeus koestert
l
het hart totdat hetroot
genoeg
g
g is om
g
opnieuw
geboren
te
worden
als
Dion Y P
g
sos-Zagreus ^ een helderziende. Dion Y sos betekent: de tweemaaleborene.
g
Het andere Dionysos-verhaal
gaat
over
g
Y
Dionysos-de-jongere, de zoon van Zeus
en Semele. Semele was een aardse
sterveling^
e die zo dom was om Zeus
in zijn ware
gedaante te willen zien,^P
op
g
Hera's aanraden. Zeus verzengde
haar
g
in zijn ware
gedaante, als bliksem,>
g
maar hij kon nog
zijn
ongeboren
g net zijn
g
'bi zijn
zoon redden. Hij
Hij borgg hem opP `bij
totdathijg
hgenoeggegroeid
gg g
was om opnieuw
geboren
te worden.
P
g
Dionysos-de-jongere leerde aan de
mens landbouwtechnieken en werd
vereerd als deod
wij en de
g van de wijn

^

Volens
de antroposofie
wandelde de
P
g
mens vóór de tijd van de Griekse tragege
die `met de Goden', waarmee wordt
bedoeld dat de mensheid nog
g een soort
onbewuste spirituele
gevoeligheid
had,
P
g
lt
zoals nog
wel
eens
bij
kleine
kinderen
lt
wordt aangetroffen,
g
l
g
^ maar die geleidelijk
verdwijnt,
omdat
in
onze tijd
tij de mens
l^
intellectuele ontwikkeling
g nastreeft.
Het eerste Dionsos-verhaal
vertelt over
Y
j
goddelijke
helderziendheid. De tweede
g
DionYsos-m he verhaalt van een Godheid die de mens leert de aarde te
bewerken en die tegelijkertijd sturing
geeft aan de krachten waarover we als
mens beschikken. De beelden laten ons
iets zien over onszelf. Wij
Wi' handelen en
beslissen in ons leven als zelfstandige
g
mensen, maar vaak herkennen we onze
eigen krachten onvoldoende. De
mythen laten zien dat verscheidene
krachten in ons aanweziggl
zijn.
In de derde les vergelijk
ik
de APollinig l
sche en DionYsische mythen en vaasversieringen.
Het begrippenpaar wordt
g
dan meestal snel inzichtelijk voor de
leerlingen.
Dag
g en nacht, bewust en
lt
onbewust, snaarmuziek en slagwerk,
gw ,

l

l

recht en rond. Ik benadruk in de verhazij
len over Dionysus
zijn hart, de `onderY
en de chaos,l
zijn impulsiviteit.
P
Zeus verbergt
jl on
g de nog
g nietg geboren
in zijn
zijn eigen
g
lendestreek
g ere Dionysos
Y
tot hijlg
geboren kan worden. Dan komt
het ontstaan van het toneel aan de
orde, en er worden vaasschilderingen
g
van de sa koren uitgedeeld.
In de
g
kostuums van de satyrs is het verband
duidelijk bij
bij de
met de `lusten'eheel
duidelijk
g
overdreven vormgegeven geslachtsdelen.
g
Evenzo is de heldere ordeningg van
bedrijve
dialogen
en de indelingg in bedrijven
g
kwaliteit.
duidelijk een apollinische
P
Achtergronde
Achter
ronden van de school
de vrije scholen vormen de lessen
een doel op
o zich, maar beogen ze leergeen
en
in
hun
sspecifieke
ecifieke ontwikkelt
lip gsfase te stimuleren. We richten
welbewust de aandacht van de leerlingen
g
op
op hP de lesstof en daarmee ook Pen
zelf. Als lje over de oude goden
vertelt,
g
kunnen ze zonder moeite het universele
figure
karakter van deze mythologische
fi en
Apollo
en
Dionysos
hebben
P
Y
een analogie
g met de binnenwereld van
de zestienjarige. Daarom merk ik vaak
lessen.
een intense aandacht bij
kant van hetP secAan de Dionysische
Y
trum zie je
l bijl voorbeeld een eigenzinnigg
gekleed meisje
meisje dat zit weg
dg te ro
men en denkt aan haar toekomst als
bekende artieste. Of l'e ziet een jongen
l g
die nog
lt duf is van het housefeest waar
hij de hele nacht `onder helsch geratel
lt
enestam
' Plt
gedanst heeft. In zijn
zij roes
g
geen verleden of toekomst. Aan de
Apollinische
je
kant zie je de keurigg
geklede en heldere scholieren die hun
g
toekomst vol bewustzijn en wilskracht
vorm geven. Ook in de twee verschillenvalt
deeboorteverhalen
van Dionysos
lt
Y
ons eengelijkenis
opP met
m de zeventienltl
jarige:
P de grens
zij adolescentie
jars e: op
van zijn
g
kinderlijk
hij herinnerd aan de kinderlijke
waarin alles vanzelfsprekend
P
was en waarin hij alleen instinctief en

l

l

l

l

ongeleid
opP `lust' uit was, zoals de
g
Satyrs en Maenaden, de volgelingen
van Dionysos.
In het tweede verhaal
Y
kri' t de leerlinggzijn
krijgt
zijnvoorbereidingg oop
het verwerven van wijsheid en inzicht
voorgespiegeld, de krachten van zelf
sturingn
volwassen-zijn
g autonomie en volwassen-zijn.

l

In de tweedeeriode
als
leerlingen
P
^
g
een jaar
ouder
zijn
is
er
een
onverkort
l^
l
lesprogramma, waarin de zesdeklassers
drie weken langg wereldliteratuur krijgen,
Jg
dus dertigg klokuren. De leerlingen
g
verheugen zich doorgaans
opP deze
g
periode,^ omdat ze hopen
P
P dan een
samenhan te krijgen
samenhang
lg in alle vertelstof
en cultuurgeschiedenis
die ze in de
g
looPvan twaalfjaren
vrije
school
vrij
l
gehoord hebben. In de eerste week
behandel ik de oergenres:
de mythen,
g
de sagen,
g ^ de sprookjes
P
l en de legenden
g
en bovendien breng ik in herinnering
g
de eerder vertelderote
epen
P van
g
India Perzië, Mesopotamië en Griekenland. Ik duid werken aan zoals die
van Ovidius en Dante. Dit alles doe ik
door in korte tijd de thema's en/of het
verhaal samen te vatten, vaak in de
vorm van een socratisches
o
^ op
g Prek
basis van wat ze zich herinneren. Ook
komen allerlei thema's aan de orde
zoals de bijbel
en de humanistische
l
literatuur in Renaissance en Interbellum het sonnet van Petrarca en via het
Petrarkisme naar de jaren
zeventig,
l
g^
Romantiek en de humor. De leerlingen
g
verwerken zo'n ochtend reproducerend
P
of actiever, door een beschouwing,
gedichtg
of tekening naarg
aanleiding
van de behandelde stof.
In de vier oergenres
weerspiegelt zich
g
de ontwikkelingg van het bewustzijn
bewustzij van
mensheid alseheel.
In
de oudste
g
tijden was de mensheid een vanzelf
sprekend
onderdeel van de godenweP
reld. De mythe speelt
zich dan ook
P
geheel
eheel af tussen godenfiguren.
Daarna
g
g
raakt de mensheideleideli'k
g
l af ge-

l

l

snoerd van deodenwereld:
de
g
`Gëtterd mmerung^
' de tijd
tij waarin
•
wordt van mensen met reuzenkrachten: de sagen.
In sprookjes
gaat
P
J g
g
het altijd om figuren
die
een
beeld
zijn
zij
g
de mens zelf, van wat zich in onze
•
ziel afspeelt.
Niets menselijke
menselijker dan
P
sprookjes.
rookjes. Toch is met de sprookjes
P
l het
beeld van de menselijke
ziel nog
J
g niet
rond. Als de mens zijn vrijheid
vrijhei verwor•
heeft, kan die ervoor kiezen om
zich opnieuw
met de geestelijke
wereld
P
l
g
te verbindende letterlijke betekenis
van het woord 'religie'). Daarvan verhalen de heilig
enlegendes.

l

De oude verhalen
De epen
vormen eenzelfde weers
ie eP
Pg
lin gvan de bewustzijnsgeschiedenis
J g
van de mensheid. Ze zijn allemaal uitg ebreid aan de ordegeweest • deels in
roePzeven van de basisschool deels
g
In de
in de vierde klas bijJg
Indische literatuur (de Baghavad
Gita)
g
spreekt
het verhaal van de wagenmenP
g en m en
ner Krishna de leerlingen
sterk
aan.
g
Daarna komt de tijd van Perzië en
Mesopotamië;
krijgen
^ de goden
P
lg vele
g
aardse trekjes
en er zijn halfgoddelijke
J
l
g
mensen zoals Gilgamesh
diegoddeli'l g
ke eigenschappen bezitten. De E gYP tische Osiris is – net als Dionysos
en
Y
Christus – het beeld van de `g
odg eschapene'.
Het goddelijke
P
g
l daalt af in
het aardse en wordt in stukkenehakt.
g
Wie de weg naarg
de godenwereld
terug
g
wil vinden, moet zelf de liefde zoeken.
Parallel hieraan loopt het verhaal van
Dionysos,
zijn hart behield. Ik vert
^ die zij
de leerlingen
dat ze op
kracht
g
Peigen
g
een weg
g kunnen vinden naar een eigen
g
verbindin met de geestelijke
verbinding
g
J wereld.
De eerste week eindigt met een werkstuk dat in vier klokurenemaakt
kan
g
worden. Daarvan luidt de opdracht:
P
`Beschrijf vorm en inhoud van een
werk uit de wereldliteratuur dat j e
altijd al hebt willen leren kennen, maar
dat voorlopig
Pg veel te dik is om zelf te

l

l

l

l

lezen.' Leerlingen
werken dan graag
g g in
g
de mediatheek, maar ook wel in de
klas. Soms wordt één van de epen
P
de eerste drie
l
g ekozen die ik tijdens
dagen
behandeld heb, maar vaak ook
g
werken zoals Don Quichot, de sprookjes
van duizend-en-één-nacht, de bijbel,
,
de koran, Gullivers reizen, Ulysses, of
werk van Isabel Allende, Gabriel
Garcia Marquez,
of een actuele auteur.
^l
De tweede en derde week van deze
periodestaat
de Russische literatuur
P
centraal en behandel ik chronologisch
g
de negentiendeen twintigste-eeuwse
g
g
Russische auteurs. De Russische
cultuur komt veel minder vanzelfsPrekend tot ons dan de Amerikaanse. In
Rusland heeft het woord, de literatuur
eengeheel
g eheel anderePlaats in de sa m leving. Het scheppingsverhaal
uit het
PP g
evangelie
van
Johannes
`In
den
beginne
g
g
was het Woord') staat daar centraal,
terwijl voor de westerse
wereld de schep-P
ping
in van de materie in de eerste zes
dagen
bewustzijn.
P staat in het bewustzijn
g voorop
blijkt dat de gedachten
van F.M.
g
Dostojewski en Leo Tolsto
Tolstoj bijzonder
aanspreken
opP deze leeftijd.
P
l
Natuurlijk kiezen de leerlingen
g bijJ
voorkeur dunne boeken, maar als ze
eenmaal bezig
gzijn,
l worden ze enthousiast omdat ze hun eigen
g idealisme bijl
deze ouderwetse schrijvers
schrijvers zo goed
g
herkennen. Gedachten van Dostojewski
zoals `De misdaden van deroten
der
g
aarde leveren standbeelden P,
o omdat
ze er de wereld beter mee maken,' en
van Tolstoj
Tolstoj `De uiterlijke
uiterlijke verhoudingen
g
zijn
J niet belangrijk.
gl Het belangrijkste
gl
zijn de inspanningen die iemand zich
getroost heeft om uit verkeerde verhoudingen
los te komen'^P
spreken tot de
g
verbeelding. In g
de biografie van Tolstoj,l,
waarin duidelijk gemaakt wordt wat je
l
kunt doen om de kloof tussen arm en
rijk kleiner te maken, herkennen leerlin gen hun eigen
g denkbeelden.
Mijn
luidt: `Geef elkaar les
l opdracht
P
over een onderwerp
P uit de Russische

l

l
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literatuur, waarbijllje vijftien
minuten
l
informatie-overdracht verzorgt
g en
zeven minuten verwerkingsopdracht.'
Dan vertellen de leerlingen
g over een
boek of schrijversleven. Degene
voor
g
wie dat te hooggegrepen
is vertelt een
g
Russisch sprookje
vervolgens
g
l en geven
g
P
een opdracht
door
bijvoorbeeld
een
l
P
schrijven
naar de hoofdbriefte laten
t
persoon of door het leiden van een discussie over een controversiële stelling.
g
Leerlingen bereiden
alles zelfstandig
g
voor en ik zorgg voor de grotere
verbang
den en de niet behandelde belangrijke
gl
werken. Somsaan
g we met elkaar oop
zoek naar desymboliek
van Russische
Ym
sprookjes,
die
aan
het
begin
l ^
g van de les
P
in de tweede en derde week verteld
worden. Voor de leerlingen
g sluit zich
hiermee een cirkel die in de kleuterklas
begon,
P
g een sprookje
l
g ^ waar elke dag
werd verteld.

I nsPiratie
Steeds verbinden we opP de vrije
l school
in onzeeriodes
de vakkengeschiedeP
g
nis kunstgeschiedenis
en literatuur
g
met elkaar en stemmen dat af opP de
ontwikkelingsfase
van de leerlingen.
In
g
g
de hoogste
twee klassen die hier aan
g
bod kwamen, kunnen de spirituele
p
aspecten
uit de g
genoemde literatuur
P
vrijelijk
worden. Natuurlijk
vrijelijk besproken
P
l
alleen in dialoog
g en in de mate waarin
de leerlingen
Maar
g
g ernaar vragen.
zoalseze
d de
g
^ leerlingen
g verheugen
g g
zich op
periode en we komen
P deze P
meestal tijd
l te kort.
Het is telkens weer een vreugde
g om
mee te maken, hoe de leerlingen
g de
inzichten en samenhanggzelf ontdekken en er enthousiast van worden. Ik
durf te zeggen
dat sommigen
g erdoor
gg
geïnspireerd
raken voor hun leven als
eins P
g
volwassene.

Veldkamp geeft les op
RoelofJan Veldkam
p de vrije
J
school in Den Haag.
g
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Gebruikte en aanbevolen literatuur
C. HuPP
erts e.a., Arche 3
. Mythe
J
Y en werkelijkheid bi'J de Grieken. Hermes, Hades en Demeter.
Leeuwarden: Eisma, 195
8.
von Kunst
Q
1J. Smit, Die gemeinsameQueue
and Wissenschaft. Dornach: Verlag
g am
Goetheanum, 1999.
F. Schobbe, Vier wereldmaanden. Deel a.
Driebergen:
Vrij Pedagogisch Centrum,
Vrij
g
1999.
R. Steiner, Weltenwunder, Seelen
p ru ngen
and Geisteso enbarungen. Dornach: Rudolf
Steiner Verlag,
g GA 1a9,1977•

[Advertentie]

CKV 1

Film, dans, theater en muziek: één kunstvorm uitgelicht

Palet: Mono
401111111W

Wilt u diem op één bepaalde kunstvorm ingaan? Palet Mono ncemt uw leerlingen nice achter de
schermen van verschillende kunstvormen en prikkelt dc leerling om cen culturele activiteit optimaal
voor te bereiden.
bestaat uit afzonderlijke, kleurrijke magazines per kunstdiscipline.
> Bij elke kunstvorm hoort aansprekend audiovisueel materiaal op video of did.
> Leerlingen kunnen zowel individueel als in groepjes of klassikaal aan de slag.
> Palet Mono is te gebruiken als onderdeel van het kunstdossier: verspreid over het magazine
vinden leerlingen opdrachten die direct ingevuld kunncn worden.
> Palet Mona

Vanaf begin 2005 is Palet Mono compleet. Dan verschijnen namelijk dc Men
Al verschenen zijn Palet Mono Film (i.s.m. N11') en Palet Mono Dans.
De arzonderlijke magazines van Palet M0110 zijn le gebruiken naast het
de themakaternen n elke andcre mohode CKVi.

Palet

Theater en Muziek.

OW7-infortnatichoek,

Voor nicer informatie: bel onze Doce ctilijn (0575) 59 49 02 of kijk op www.palet-online.ni

Ienhoff
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`Onthechting levert nieuwe mogelijkheden op'
Freek de Jonge speelt

met fi ctie en

werkelijkheid

`Ken je dit boek? Prachtig, ontroerend.' Bijna terloops wijst
Freek de Jonge op het boekje op de tafel in zijn woonkamer.
Het is De nadagen van Gerard Reve van journalist
Ad Fransen die de hulpeloosheid van de schrijver en de
aftakeling van een opmerkelijke geest van dichtbij in beeld
heeft gebracht. Op 3o augustus is Freek de Jonge zestig
geworden; vanaf begin september werkt hij iedere week aan
De Vergrijzing, een vijftiendelige huzarenklus in het
Compagnietheater in Amsterdam met als resultaat een
wekelijks uur televisie op de zondagavond. Onlangs
verscheen zijn vierde roman, getiteld Door de knieën, waarin
De Jonge fictie, autobiografische elementen en historische
gebeurtenissen met elkaar vermengt. Een van de thema's is
ouder worden en het loslaten van de alledaagse werkelijkheid.

Henk Langenhuijsen
i
g

Theatergeschiedenis
g
on e heeft een indrukFreek deg
wekkende staat van dienst en kan als
derootste
en invloedrijkste
Nederl
g
landse cabaretier van de afgelopen
decennia worden beschouwd. In 1968
9
stond hij met het trio Cabriolet in de
finale van Cameretten, maar de eerste
rijs van dit cabaretfestival ging
prijs
g g toen
uishockin . Dat verhinnaar Dong
derde Deon e
g niet samen met
zanger/pianist Bram Vermeulen vele
ongebreidelde
en grensverleggende
g
g
gg
theaterprogramma's te maken. Het
enorme succes van Neerlands HoopP en
het relatieveemak
waarmee dit werd
g
bereikt, bleek echter ook een dodelijk
gif te bevatten: na tien jaar
stopte
P de
l
g
intensieve samenwerking.
g Na de eerste
schok van de scheiding
gvolde
g vanaf

l
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begin
g een reeks
g jaren tachtig
adembenemende solovoorstellingen.
g
Met De Komiek, De Tragiek, De Mars en
oogstte
Freek louter
De Mythe
Y
g
waardering.
g Stroman Trawanten was
een feest, De Goeroe eZ De Dissident was
Zijn
bijna sacraal.
Zijn oude'bijna
l aars
conferences waren spraakmakend.
De
P
creativiteit van Deon ge leek een
onuitputtelijke
P
l bron. Toch wekte Freek
eind jaren tachtig
g de indruk dat hij het
theater de rug
g had toegekeerd, onder
meer uit teleurstellingg over het
lachg
ra g
epubliek, maar ook om toe te
kunneneven
aan het verlangen
g
g
boeken te schrijven. Een behoefte die
na verloop
1 weer naar de
P van tijd
achtergrond
verdween, maar nooit
g
helemaal weg
g was. In de ljaren
negentig
kwam
Freek de Jonge
g terug
g
g g

l

met onder andere het verrassende en
hilarische Losse nummers, De tol en het
muzikale Gemeen Goed. Ook met zijn
laatstero
p in het
P gramma De Kneep
afgelopen seizoen had hij onverminderd
succes, vooral ook in Vlaanderen, waar
een sterke liedtraditie heerst.

l

Goeroe
De roman Door de knieën toont
verwantschap
rPro^amma
P met het theate
In
De Goeroe eZ De Dissident uit 1988.
9
deze voorstelling
g wordt gesuggereerd
g gg
dat de mens tijdens
tijdens
zijn leven door
l
zevenpoorten
moet
gaan:
Vertrouwen,
g
P
Discipline, Concentratie,
Diep
P
Verlangen,
1
^ Vergeving
g
g en
g ^ Wijsheid,
Onthechting.
g In een interview metjan
Paul Bresser legde
l
g De Jonge
g destijds
uit wat hij met deze gelijkenis
bedoelt:
g l
`Wat ik in hetro
ramma doe, is niet
P g
veel anders dan een oude, klassieke
levensweg
beschrijven. Ik begin
g beschrijven.
g met de
chaos en daarin de waanzin. In eerste
instantie staat ieder mens verlegen in
chaos en waanzin. Hijl weet niet hoe hij
het moet ordenen. En dan is het
vervolgens
de belangrijkste
keus of je
l
gl
g
in het leven vertrouwen krijgt
lg of niet.
Mensen diegeen vertrouwen hebben,
g aan schreeuwen en nemen aan de
waanzin van de wereld deel. Maar
degene
die vertrouwen wint gaat
g
g
ordenen. En dat kan hij door middel
van discipline.
Discipline
is niet anders
P
P
dan je verslaving
g weerstaan. Het hele
leven is erop
aan te
l ergens
g
P uit je

l

binden, om l'e ergens aan te verslaven.
Heb je eenmaal
de verslaving
g
overwonnen met discipline,
dan kom
P
je toe aan de concentratie, aan het
vermogen
omlg
'eedachten te
g
beheersen en te sturen. En ook om je
helemaal leeg
g te kunnen maken – wat
heel belangrijk
l dat allemaal
g l is. Als je
wijsheid En
kunt, ben je
je toe aan de wijsheid.
zorgt
vervolgens
voor diep
g
P
g
verlangen
en
daarop
volgt
P g de
g
vergeving,of de verschoninggeigenlijk.
l
g
En dan ten slotte de onthechting.
g Dat
is de weg
Dat is
P g
g in het programma.
mijn
J weg.
g

l

In De Goeroe eZ De Dissident is Deon ge
zeker niet alleen de berustendeoeroe
g
die zijn publiek opP kalme toon langs
g de
zevenoorten
stuurt, maar ook de
P
onrustige
P
g dissident die overspannen
PP l te veranderen.
P robeert de maatschappij
Geleidelijk
bij hem,^ naar eigen
Geleidelijkisbij
g
ze en inzicht en wijsheid
wijsheid
zeggen,
g gegroeid.
g
Deon e:
begin
g ik te
g 'Langzaamaan
g
onthechten kan ik de alledaagse
g
mij
werkelijkheid loslaten. Ik ben in mijn
actief geweest,
maar dat
P
g
zijn
J zaken die steeds meer naar de
mij is
achtergrond
verschuiven. Voor mij
g
dat niet jammer, misschien wel voor
de wereld. In wezen is het allemaal
tijdverdrijf.
tijdverdrijf. Als P
persoon heb je
l
raktisch
een
enkele
invloed en over
P
g
honderd jaar
is het nog
J
g net zo. Het
wonderlijke is dat het allemaal niet
erger
g is dan het nu is.'

l

l

Klinkt dat niet somber? Verruilt De
Jonge
g
gzijn jeugdige onbevangenheid
niet voor verbitteringg en het conservatieve consolideren van verworvenheden? Deg
on e: `De kunst van het
loslaten is ook een vorm van
onbevangenheid. Oudere mensen
zadelen l
jongeren
dikwijls
dikwijlsop
P met
g
schuldgevoelens
en dat vind ik
g
volstrekt onacceptabel.
Daarom worden
P
die oudereneïsoleerd.
Ik
ervaar deze
g

verrijkend. Ik krijg
levensfase als verrijkend.
lg veel
nieuwe impulsen.
De
behoefte
om
het
P
verleden vast te houden en onverdraagzaamheid herken ik niet bijJ mij Ik ben
altijd
altijdop
P zoek naar het nieuwe,
l
naar het andere. Ik leef nog heel
dynamisch,
maar ik voel wel dat een
Y
aantal dingen
niet meer kunnen en
g
mij sterk
danag jel anticiperen.
Ik voel mij
P
verbonden met ouder worden en dat
opent
nieuwe deuren, levert nieuw
P
denken op.
P Daarnaast ben ik
realistischereworden
en erachter
g
gekomen dat zachte heelmeesters
g
stinkende wonden maken, zeker in
onze decadente samenleving.
g Het is
evenwicht
te vinden.
moeilijk een goed
g
De mens is zo slecht en doortraP^t die
wil altijd
altijd P
profiteren,^ altijd
altij voor zichzelf
makkelijkste
weg
makkelijkste
g kiezen. Sociale
voorzieningen
zien er prachtig
P
g
g uit,
maar er zijn zo veell,
misstanden. Wij,
linkse mensen, hebben dat langg niet
willen zien en erkennen. Zo vind ik
ook dat lJ
je je hardhandigg moet keren
tegen iedere ideologie die de onderdrukkin gvan de vrouw nastreeft.'
Rustig
g niet
g achterover leunen staat nog
in Freeks agenda
vermeld. Daar
g
verlang
t hij
hij ook niet naar. `Eigenlijk
l
g
jakker ik constant met een auto door
het landschap
P en duik ik af en toe een
vluchtstrook op
dingen
o
P
g op
P om een paar
te schrijven. Ik denk dat er in de
toekomst meer tijd en ruimte voor
schrijve
beschouwingg komt. Een boek schrijven
vorm van beschouwen.
voor mij
Cabaret ervaar ik als snorkelen,
schrijven als diepzeeduiken.
Als ik
P
schrijf ben ik helemaal weg.
schrijf,
g In het
theater kun j e voortdurend aan ' e
woorden slijpen,
maar in een boek
lP
moeten woorden onaantastbaar zijn.'

l

l

l

l

l

l

l

l

Schrijver
1
Freek deon eg debuteerde als schrijver
schrijve
Zaansch
Veem.
Het
1987
met
97
gemeentebestuur
van Zaandam had
g

hemevraa
dg zijnl jeugdherinneringen
g
o a ier
te
zetten.
Naar aanleidingg
P
van de reconstructie van de binnenstad
was het de bedoelingg een klein
representatief
boekje
l te maken. De
P
Jonge
g leefde zich flink uit en maakte
gebruik van
daarbij slechts gedeeltelijk
l g
g
zijn herinneringen.
Hoewel
de
g
hoofdpersoon
eveneens
Freek
heet,
P
de
schrijver
met
de
werkelijkschrijver
s peelde
l
P
verleidelij ook –
heid en kun lje – hoe verleidelijk
boek niet als een autobiografie
g
zij
lezen. Deze werkwijze
werkwijze keert ook in zijn
werk terug.
g
Bepaalde
P
ggebeurtenissen in Zaansch
voor zijn
zijn visie oop
Veem staan symbool
Y
z persoonlijke
ontwikkeling.
zijnP
l
g Als er
in Zaandam een nieuwe kerk moet
komen, de Paaskerk, voelt Freek zich,
als kind van een dominee, geroepen
g P
een steentje
Het
steentjebijl te dragen.
g
collecteren voor dit hogere
doel ziet hij
g
als een noodzaak. Tegelijkertijd
l kan
g l
Freek de lokroep
van
de
grote
wereld,
P
g
die toentertijd g
begon bijl de Hembrug,
g,
niet weerstaan. Als tienjarige bevindt
van zijn
zij familie als
hij zich op
P de grens
g
en van het vrije leven.
zij vader
Aanvankelijk wil hij net als zijn
worden `Hij had het mooiste
beroep
dt
g
P van de wereld,^ zorgen
zoveel mogelijk
mensen
in
de
hemel
g J
komen'),maar het collecteren bezorgt
g
hem eenglimp
van
een
leven
als
g P
kunstenaar in deersoon
van Karel
P
Appel,
P zeven
PP ^ die voor de Paaskerk op
ramen de scheppingsdagen verbeeldt.
De eerste roman, Neerlands Bloed,
verscheen in 1991. Door een toeval was
bijde begrafenis
Deon eg aanweziggbij
g
van keizer Hirohito vanaPan en dit
was de aanleidingg voor een bizar
verhaal. De hoofdpersoon
is een
P
dertigjarige man Wouter Pieterse uit
Goes, die in Hiroshima een bezoek
brengt
g aan het raf
g van een slachtoffer
Zij buurman, de
uit eena PP
enkam . P
Zijn
dokter Havelaar, heeft
hem dat b'
zijn sterven verzocht.
bijl

l

l
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Havelaars zoon Max, een jeugdheld
l g
van Wouter, was in de jaren g
zeventig
bij een van de Molukse treinkapingen
betrokken. Veel fragmenten
gaan
tere
terug
g
g
naar de adolescentenaren
j
van Wouter
in Goes, waar Freek daadwerkelijk
J
heeftewoond.
Ook in deze roman is
g
de werkelijkheid
nergens
wat ze lijkt
J
g
J te
zijn. Carel Peeters,^ recensent van VrijJ
Nederland, suggereerde
zelfs dat het
gg
thema schizofrenie is: `Alles heeft twee
gezichten,^ het wemelt van tegenstrijl g
bij elkaar schijnen
digheden die bij
te
l
horen. Is de vader van Wouter een sul
of eigenlijk
dichter? Is dokter
g
l een groot
g
Havelaar een bedrieger
g of een held?
Moeten idealenekoesterd
of
g
verwezenlijkt
worden?
Is
vrijheid
J
J
mogen
g kiezen of niet hoeven kiezen?
Droomt Wouter al die verschrikkelijke
dingen
zijn ze echt gebeurd?'
g of zijn
g

l

l

In de schuttingg tussen de tuinen van
de twee buren ontstaat opP een dagg een
gat. Voor Wouter is dat een opening
g
P
g

l

naar de vrijheid, maar het veroorzaakt
ook twijfels. Deze levensfase typeert
ook de ljonge
g Freek die zoekt naar een
evenwicht tussen kinderdromen en
volwassen idealen. De vele vragen
g die
het boek oProe
t versterken het
P^
thema. Dat neemt niet weg
g dat de
roman kritisch wordt ontvangen.
g
Peeters: `Deon g
e wil het onmogelijke
g l
(geen
slechte ambitie): hij
hij wil de
g
grootste
diepzinnigheid bereiken met
g
aforistische diepzinnigheden en
burleske terzijdes, met een even
ernstig
g als komisch verhaal. Dat lukt
half te veel blijft
blijft in de lucht hangen
g als
suggestieve
gedachteflitsen.'
gg
g

l

l

Opa's
p wijsvinger
J g uit r 993 behandelde de
periode
van Neerlands Hoop,
al moet
P
P^
ook hier weereen
al
te
directe
g
verwijzingen
naar de werkelijkheid
l
g
l
gezocht
worden. De hoofdpersonen
ersonen
P
Arthur Roest en Johannes Huls
vertonen overeenkomsten met Bram
en Freek, maar zijn
l vooral ook een

l

verzinsel van de schrijver. Deze
periode
staatssymbool
eigen
voor
de ei
P
Y
g
ontgoocheling
g
g, onder meer door de
mislukte actie `Bloed aan deaal'
P
waarmee het duo in 1978
97 wilde
voorkomen dat het Nederlandse
voetbalelftal bij
bij de wereldkampioenP
schappen
in Argentinië
aanwezig
PP
g
g zou
e
zijn.
rode draad is de
l Een belangrijk
gl
zoektocht naar de verdwenen
wijsvinger
gereformeerde opa
l
g van de g
P
Van Huls, die was bewaard nadat hijJ
de vinger
bijl het
g was kwijtgeraakt
lg
mollenvangen.
De
zoektocht
staat
g
sY
ymbool voor de eigen
zoektocht naar
g
een identiteit endeplaat
delaats van het
g
De Neerlands-Hoopperiode
sprak
tot
pP
P
de verbeelding.
De
recensies
waren
g
doorgaanspositief,
maar niet laaiend
g
enthousiast. Deon ge zou zich onder
meer laten leiden door teveel terzijdes,
iets wat hem al eerder was aangerekend maar wat hem als cabaretier juist
J
zo bijzonder maakte. De matige
g kritiek
van Opa's
p wijsvinger
J
g en ook zijn
J
hervondenlezier
en succes opP het
P
theaterpodium,
weerhielden hem ervan
P
snel met een literaire opvolger te komen.

l

Eigen
werkelijkheid
g
I
De roman Door de knieën bevat meer
verhaallijnen. Freek de Jonge:
g `In een
vliegtuig
g g zit een Ppersoon die nadenkt
over het leven. Dat leven lijkt
aanvankelijk
J op
P het mijne, maar dan
gebeurt er iets waardoor de man en de
vrouw – en dat is dan weer niet
herkenbaar – uit elkaaredreven
g
worden. Ze hebben een kind verloren,
dat kloPt dan weer wel, en dat heeft
hun relatie ergg beïnvloed. De man
zoekt wanhopig
naar vriendschap en
P gP
ontmoet een zonderlinge
g Zeeuw. Die
sleept
P hem helemaal mee in zijn
l
verhalen, laat deersoon naar zichzelf
kijken totdat blijkt dat het allemaal
bedrog
g is. Daarnaast is er een verhaal
over een ernstig
gehandicapt
Pjongetje
l g l
gg

l

l
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,

l

p

in eenlaatsvervan
end
gezin. Dit
g g
P
kind dat autistisch is en eigenlijk
l
g
a11 en bbestaat uit een hoofd met een
romp,heeft een magische
kracht oop
g
mgev
in en
zijn o
g betovert ook de
Wanneer het kind heilig
g
r t verklaard, gaat de man hem
word
achte anaar bedevaartsoord Lourdes
daar vindt een bizarre,, surrealistien daa
sche apotheose
Plaats.'
P
Volgens
Freek de Jonge
gaat zijn
l
gg
g
roman over zijn
1laatste
aa
J worstelingg met
m de beknellinggvan het ego
roem,
g en het
verlangen naar oprechte
overgave.
g
P
Motieven zijn: ouder worden, de
ren van een artiest en de waarde
drijfveren
van absolute liefde. `Het is een tamelijk
heftigg verhaal,^ een rare mengeling
g van
g
Jonge.
fictie en werkelijkheid,'
zegt
De
g
g
l
^
natuurlij slechts
`Al lezer kun je
je dat natuurlijk
'Als
hoog
g onderscheiden.
Pbepaalde
P
dit verhaal is het helemaal dubbel,,
d
m at op een gegeven
moment de
omdat
gg
wordt ontmaskerd, maar het
leugenaar,
verhaal dat daarbijJ hoort, , zit ook weer
v
vol met leugens.
Sommige
g mensen
g
zin vooral nieuwsgierig
naar
wat waar
zijn
g g
gebeurd
is,
alsof
het
blootleggen
van
^
gg
g
he
t verleden
iets zou zeggen
e
gg over de
waliteit van mijn
kw
l is
l boek. Kennelijk
mijn privéleven voor sommigen
mijn
g
interessanter dat de wereld in mijn
schep
boeken. Als schrijver
l een
Plje altijd
l
nieuwe werkelijkheid.
werkelijk heid Daarin moet de
nieuw
zijn
J amusement
l les leren of zijn
vinden. Daarop
vd
P wil ik beoordeeld
worden.'

l

l

l

l

'Ongetwijfeld zijn
J er nu mensen die
denken dat ik als schrijver debuteer,'
constateert De Jonge.
co
g e `Toch is de
roman een duidelijk
l vervolg
g met een
Ik
verwijzing naar mijn
J soloperiode.
p
heb dat destiJ ds als een enorme
din
bevrijding
gervaren. De samenwerkingg
met min vrouw Hella was vanaf het
wij
begin
, lkonden
P
g
g i ontzettend plezierig;
hetoed
samen
vinden
en
hebben
g

l

l

mooie
gemaakt. Je kunt de
0o dingen
g g
roman lezen als een triomf van het
samenzijn
l van twee mensen.'

l

Het woord liefde neemt hij liever niet
in de mond: `Dat is zo'n verschrikkelijk
cliché — om daarmee naar buiten te
komen, noem het "onthechting".
g Een
van d e hoofdpersonen is een zoekende
kwij is
persoon.
Hij
Hij zoekt wat hij kwijt
P
jeugd;
hij
kan
het niet
hij
geraakt in zijn
zijn J g^
vinden, omdat hij niet kan accepteren
P
dat er meer is dan zijn
g
J alledaagse
werkelijkheid. Dat moet lje leren.'
werkelijkheid.

l

Waardering
b1a
e ng rijk
Een
l kenmerk van het werk
van De Jonge
Dat
va
g is de gelaagdheid.
g g
altijd kan volgen,
niet
e iedereen hem altijd
g ,
betreurt hij.J `De openheid
in
P
Nederland wordt steeds minder en ik
Nede
denk dat hetubliek
daardoor kansen
P
laat
Een deel van de opwinding
aalopen.
p
p
g
in het theater wordt veroorzaakt
doordat je niet alles helemaal begrijpt,
rwi 1 je wel voelt wat er is. Cabareterwijl
tiers schuiven teveel in de richtingg van
plat vermaak. BijJ veel cabaret hoef je
l
pa
niet meer na te denken, maar in mijn
J
boeken wil ikeen
concessies doen.'
g

l

l

Dikwijls blijft
blijft het stemgeluid
van De
Dikwijls
g
zijn boeken aanwezig.
Jongeinzijn
g Zeker
b ijl het lezen van de ggebundelde
liedteksten en conferences ontkom je
lied
aan zijn
zij opmerkelijke
niet aa
p
J dictie. Bij^ de
boeken is dat minder, maar
toch speelt
g
l kleinkunstachtergrond
P elt zijn
dikwijls
mee
in de beoordelingg ervan.
dikwi
l
Deon e:
g `Ik hoopP dat er eens een
boek van mij wordt vertaald,, want ik
boe
ben heel benieuwd wat lezers die mij
niet
mij werk vinden. Pas
e kennen van mijn
verwacht ik op
l merites
P min
beoordeeld te worden.'

l

Inmiddels is Freek deon ge over de
zijn vorige
teleurstellende
reacties op zijn
P
ge
boeken heen. `Ik heb de indruk dat ik
boeke

wel enkele romans zal schrijven.
nog w
J ven
Het
zal toch wel minder
e optreden
p
Bovendien vind ik theater, hoe
worden.,
mooii ook, vluchtiger
g dan een boek.
n Zaansch Veem begon,
Toen ik aan
g , keek
ikenorm op
YmP
Ptegen
g de literaire Olympus.
Datevoel
heb ik gelukkig
g niet meer.
g
g
Mijneeigen
ambitie is mijn drijfveer
Mi
g
is niet zo dat waarderingg van
anderen
oor mijn
mij kleinkunstverleden
ere voor
het
gevoel
geven
dat ik er ben. Je
g
g
ml
vijftien
vijftie boeken te
hoeft
oe ook geen
g
schrijven om mee te tellen. Kijk
J naar
GerardR eve. Hij is een schitterende
stilist, maar breng het werk
maar terug
g
tot één of twee boeken waarmee hij
herinnerd
zal worden. Voor Mulisch
e
eldt hezelfde: De aanslag
geldt
g en De
erlijk gezegd
nt ekkin van de hemel. EEerlijk
ontdekking
g g
kom ik niet echt aan het lezen van de
Nederlandse literatuur toe. Ik lees
alleen klassiekers. BePaalde werken,
daar kom ik zelfs niet doorheen. De
rk n van Van der Heijden
e
laatste werken
vind ik onverdraaglijk. Ik vraagg me af:
z iemand nogg in de
hoever staat zo
wereld? Hoeveel aandacht en tijd kun

—

l

l

l

0
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je van mensen vragen
g en met wat? In
de Amerikaanse literatuur is een boek
of heelgoed
of ergg entertainingg en daar
g
zit niets tussen. Met flauwekul kom je
er doorgaans
niet. PhilipP Roth vind ik
g
fantastisch, zijn kijk
kijkop
P het Amerikaanse leven is een verademingl
g, was het
maar omdat hij als joodse man niet
geobsedeerd is door de holocaust en
heeleesti
gis. D e menselijke
J smet (The
g
Human Stain) vind ik knapooral
dat
P,
stuk over Vietnamese veteranen die
hun verledenroberen
te verwerken.
P
Ook de Poolse dichteres Wislawa
Szymborska
vind ik schitterend. Zij
Zij
Y
schrijft treffend met mooie beelden
over mooie onderwerpen.
Ik zelf sta
P
niet in de Dikke Komrijl, maar van de
tweehonderd liedteksten die ik heb
zijn er dertigg zeer acceptabel.
gemaakt zijn
P
g

l

l

l

l

Onderwijs
1
Freek deon eg wil in de toekomst ook
voor het onderwijs iets betekenen.
Momenteel werkt hij met kennisnet
aan een databank van mensen die
soortgelijke
wensen hebben. `Er komt
g l
door de vergrijzing
g l
g veel talent vrijl,'
vertelt Deon e.
g `Deze mensen
moeten ingezet
worden voor het
g
onderwijs. Ik vind het onderwijs
l zoals
het zich de laatste jaren heeft
ontwikkeld een aanfluiting.
g Onderwijs
l
betekent dat je
l g mens in de
l een jong
wereld zet, zodat hij die aankan. Dat
betekent dat dieersoon
een bepaalde
P
P
hoeveelheid kennis nodigg heeft, maar
ook vaardigheden
om het leven aan te
g
kunnen. Daarvoor heb je
je inzicht nodig.
g
Het leven staat of valt bij
bi' vertrouwen
en daar komt dan de factor discipline
P
bij. Die twee samen bieden concentratiemo g
elijkheden
en daarmee kun je
j
l
kennis vergaren.
Zodra kennis
g
aanwezig
is, ontstaat inzicht. Het
g^
onderwijs moet zich veel meer oop
vertrouwen richten. Het vertrouwen
tussen leraren en leerlingen is nu

l

l

l

l
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veelal nul en de discipline
zal daarom
P
ookerin
zijn.
Dat
betekent
dat
g
g l
concentratie uitgesloten
is. Het
g
onderwijs is nagenoeg
g
g failliet. Na de
moord in Den Haag
g had de minister
allero
moeten platgooien
P ramma's
g
P g
en leerlingen
en
docenten hadden met
g
elkaar in discussie moetenaan
over
g
de vraag:
waarom
zitten
we
op
school
P oo
g
en wat wil ik eigenlijk?
l Kinderen
g
begrijpen ewoon
niet meer wat er van
g
ze verwacht wordt. Andersom denken
ouderen vaak dat de jeugd
l g losbandigg is
eneen
engee ideeën meer heeft, maar dat is
valkuil. Ik heboede
ervaringen
g
g
met schooljeugd
en
ik
hebgemerkt
dat
l g
g
als lje ze net even op
de
goede
manier
g
P
weet teakken
dat jejedan goud
hebt.
P
g
Datebeurt
veel te weinig.g Als je
l erin
g
slaatg bi' liemand één of twee keer in
zijn leven een deurtje
te zetten,
deurtjeopen
P
dan is die verkocht. Ons hele systeem
Y
richt zich vooral op
P het behalen van
een diploma
en je
P
l moet al opPlje achtste
weten hoe je lje leven inricht. Dat is
toch belachelijk. Je hebt veel meer aan
mensen die op
inzien
P hun twintigste
g
wat ze met hun leven aanmoeten. Het
gaat erom dat je
gelukkig
g
lg
g kunt worden
en iets voor de maatschappij
PP l kunt
betekenen. Je hebt delicht
je
P
l talent
dienstbaar te maken. Ons individualisme is natuurlijk schitterend – dat je
l
vrij
vrij kunt zijn om te denken wat je
l
wilt – maar dat betekent niet dat je je
l
kunt isoleren van de wereld.'

l

l

Door in de toekomst zijn talent ten
behoeve van het onderwijs aan te
lijkt Freek de Jonge
wenden lijkt
g alsnogg in
de voetsporen
van zijn
P
l vader te treden.
Onthechtingg betekent voor hem
kennelijk ook dat er ruimte komt om
terug
g te keren naar de idealen van zijn
l
kindertijd. Daarmee maakt Door de
knieën de cirkel weer iets ronder.

l

l

l

Henk Langenhuijsen
g
J is docent Nederlands
aan de afdeling DAT van
het Koning
g
Willem 1 College
en
g in 's-Hertogenbosch
g
schrijft onder meer over theater en
.
cuItuu redcatie
u

lum p 1
Hamlet

acques de Vroomen

Mogelijk
gespeelde
toneelstuk uit de wereldgeschiedenis:
Hamlet. Het verhaal over een
g l het meest g
P
g
koningszoon
die
op
de
grens
van
jeugd
en
volwassenheid
terugdeinst
voor de consequenties
van
P
g
l g
^l
g
g
dierensoverschri'din
. Een jongen
vader, ^hem bewondert maar nogg
zijngestorven
l
g
l g die treurt over zijn
g
niet de kracht heeft in diens voetstappen
te treden. Ik realiseer me dat dit een persoonlijke
PP
l en dus
P
subjectieve interpretatie
is.
P
De aantrekkingskracht
van Shakespeare's
Hamlet ligt
g
P
^ onder meer in het feit dat je
l het stuk zo
verschillend kunt duiden. Een toneeltekst die maar op
één
manier
geïnterpreteerd
kan worden zal
P
P
g
doorgaans
geen
lang
leven
beschoren
zijn
zijn.
Als
een
toneelstuk
zich
leent
voor
zeer
wisselenden
g
g
g
interpretaties
is het bij
bij iedere nieuwe interpretatie
geen
reprise
van oud cultuurgoed
maar een
P
P
g
P
g
Pasggeboren frisse nieuwkomer.
In de achttiende eeuw is er een versie van Hamlet ges P eeld waarbij
waarbij het slot veranderd werd. Hamlet
lJ laat een nieuwe Shakespeare
bleef leven: `Ik zal leven voormijn
mijn rijk,'
hem uitroepen
P
P opP het einde
van het spel.
gedaan over die achttiende-eeuwse bewerking.g
P Er is in latere tijd wel eens wat lacheriggg
Hoe haal je
aarzelaar vlak voordat het doek valt een energieke
l het in je
J hoofd om van deze tragische
g
g
optimist
te
maken?
P
In de zomer van dit ljaar speelde
toneelgroep
in een regie
P
g P Roth uit Vlaardingen
g
g van Fred Vaassen
oPnieuw Hamlet. Ook Vaassen brengt
bij
g veranderingen
g aan. OpP het einde van het spel
P vallen er bij
hemeen
slechterik, ^blijft
blijf leven. Het is
g vier maar drie doden. Hamlet's oom Claudius, de
g
^ grootste
duidelijk wat Vaassen de kijkers
kijkers mee wil geven:
op
P het eind overwint het kwaad.
g
Regisseur
Fred Vaassen doet in feite niet anders dan de eerder genoemde
achttiende-eeuwer. Beide
g
g
bewerkers ondernemen eenpoging
Shakespeare's
Hamlet
een
eigentijds
gezicht
te geven.
Vaassen
P g g
P
g l g
g
lijkt
geslaagd
te
zijn
in
zijn
opzet
want
in
een
recensie
las
ik
over
`een
sterk
en
angstaanjagend
l
l g
l
P
g
slotbeeld'.
En hoe zal men in 2204
praten? Ook een beetje
beetje lacherig?
4 over zijn bewerking
gP
g Historici die lachen
om het verleden verstaan hun vak niet. Fred Vaassen heeft net als zijn achttiende-eeuwse voorganger
niets met de opvattingen van toekomstige
generaties van doen. Hij maakt, evenals die eerdere
gg
bewerker, theater
g
voor mensen
tijd.
van eigen tijd. Zo hoort het ook. Theatermakers dienen uit de greep
g P
blijven
van Monumentenzorgg
te blijven.

l
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Literatuur, hoe nu verder?
In het jaar

ontving mijn methode Wanted Read or
Alive, part 2 een onderscheiding van de Europese Commissie
voor Innovatief en Creatief Taalonderwijs. De methode was
gebaseerd op de gedachte dat leerlingen vanzelf in een taal
zullen duiken wanneer de aangereikte passages maar uitdagend genoeg zijn. De methode bevatte voornamelijk hedendaagse literaire werken omdat ik het onverstandig vond het
toenmalig geringe aantal uren voor literatuur te besteden
aan Shakespeare, Milton, Chaucer, et cetera. Deze onbetwiste grootmeesters moeten op het HBO en de universiteit
maar worden besproken, anders wordt literatuur nooit leuk
voor vijftienjarigen. Met 2003 in het vooruitzicht zijn geen
van de literatuuropdrachten uit Wanted Read or Alive,
part 2 nog terug te vinden in mijn huidige lessen omdat
ik de methode niet meer adequaat acht. Aan de ene kant
bieden de nieuwste multimedia meer mogelijkheden en aan
de andere kant hebben de onderwijsbeleidsmakers het vak
literatuur bedacht. Ik vind de implementatie van het vak
literatuur een welkome en waardevolle ontwikkeling. In de
huidige vorm is het echter een `halve' verandering die verder
moet worden doorgevoerd.
Eric van 't

Zelfde

2000

Problemen rond het vak literatuur
Literatuur kan een absolute meerwaarde zijn voor
ons onderwijs,
ware
s wa
e het
>>
niet dat dit jonge
kanontg vak zich niet
e an
P looien doordat het is omringd
g door
onduidelijkheden.
onduidelijkheden
Dit aan
it gebrek
duig
delikheid wordt veroorzaakt door de
onderwijsbeleid
sm
akers de
s
l
^ onderwijsadviseurs de literatuurcursussen;
tuu cursussen,
bovendieneven ook
o niet
et alle literatuurmethoden houvast.

l
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Het vak literatuur is in het leveneroe
g
inhoudelijk eisen te stelp en zonder inhoudelijke
en van duidelijke
duidelijke richtlijnen
t
te
voorzien. Zo is de kwalitatieve hoofdeis
es
nog
g immer het aantal te lezen werken
e
en magg een school zelf bepalen
of lit e p
ratuur als apart
vak wordt gegeven
of
p
o
gg
niet — ik keneen
ander vak dat zo
g
onvolledig
g is omschreven en opP zoveel
verschillende manieren is in te vullen.
Door de diverse invullingen
krijgt
^ghet
e
g

vak nimmer de status van een `echt'
vak en valt of staat de kwaliteit ervan met
de bezieling
g van de literatuurdocent.
De totstandkomingg van het cijfer
cijfe levert
andere bijdrage
aan de onduidelil kheid. Zo zijn
l in de weging
g g voor het
eindcijfer niet
alle talen
gelijk. Op
het
pet
g
^
vwo heeft het cijfer voor Nederlandse
literatuur een weg
in gsfactor drie en
het literatuurcijfer van e
elke moderne
vreemde taal de wegg
in sfactor een. Op
0
het havo is sprake
van een nogmerkP
gm
waardigere
regeling: hier wordt het ci • gl
fer van literatuur alleen door het vak
Nederlands bepaald.
Voor zowel havo
P
als vwoeldt
dat
twee,
literag
^ drie jaar
l aar
tuuronderwi's
resulteert
in
een
cijfer
cijfe
l
een ander vak, Nederlands.
In hetemis
aan duidelijkheid
duidelijkhei hebben
g
onderwijsadviseurs
ook geen
veran
g
deringkunnen brengen.
Hiervan is
g

l

Literatuur onderwijs
J en computers; hoe
kan dat? uitgegeven door MesoConsult
Onderwijsontwikkeling
un
Studie)
g in hun
huisreeks een voorbeeld. Dit concept
P
voor literatuuronderwijs gaat in opP de
secundaire voorwaarden van het vak:
`welke computer
heeft u nodig,'
P
g^(!) en
vervalt vervolgens
in onzinnige
g
g e voor beelden van literatuuronderwijs:
1
'reader/reviewer response
verslagen
P
g
zin
1 te downloaden vanaf
Amazon.com.' De serieuze literatuurdocent is derhalve aangewezen
op
P de
g
bijscholingscursussen. De aanreikers
van de cursussen weten zich echter
evenmin raad met het vak. Bij de zes

l

cursussen die ik bezocht, kreegg de
docent voorbeelden aangereikt,
maar
g
werd niet concreet uitgelegd hoe men
zelf letterkundige
g lessen maakt en aan
welke eisen deze moeten voldoen.
Hierdoor vallen docenten teruggP
op wat
zij zelf weten van literatuur en verworzij
den zijJ de door de Studiehuisreeks
gevreesde aanreikers van `tekstuele
g
secundaire informatie,, meestal afkomstiguit zzijnp
privé-verzamelinggvan
handboeken, college-aantekeningen en
artikelen/knipsels uit kranten ^l
tijdschriften en vakbladen.'
De uitgevers
waren aan het begin
g van
g
de Tweede Faseedwon
en
verwikkeld
g
g

l

in een tijdrace om te voorzien in de
behoeften van het nieuwe vak. Daardoor hebben zij,J^ zeker aanvankelijk,
l
ookeen
gkunnen bieden. De
P
g oplossing
meeste nadruk kwam te liggen
P het
ggop
aanleggen
van
leesdossiers
waarin
gg
rapportage van het lezen centraal staat.
Voor de overladen Tweede-Faseleerling
betekende dit een bergg administratieve
rompslomp
bidroe aan het
P die nietbijdroeg
P
literaire bewustzijn en leesplezier.
Een
P
tweede
e
edirobleem
dat
in
sommige
g
P
ties al sterk verminderd is.

lijkheid
schept
J
P en het vak literatuur
bestaansrechteeft.
Literatuur moet bijl
g
Nederlands en de moderne vreemde
ehaald zodat daadtalen wordt wegg
werkelijk een nieuw vak wordt
werkelij
een invulling
Het
vak krijgt
g
l
leerjaardie het huidige
leer'g aantal urenPop
basis rechtvaardigt
g
g en wordt omringd
met handelingsdelen
en praktische
P
g
drachten waaruit blijkt
blijk of een leeropdrachten
beschikt
over
de
vaardigheden
om
g
g
literaire werken te kunnen beoordelen,
waardoor de omslachtige
g wegingen
komen te vervallen — zoals bijvoorbeeld
in volgende
Programma van Toetsingg
g
en Afsluitingg (PTA):

l

Volwaardig
g vak
Ik stel een verbeteringg voor die duide-

,

.
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Een voorbeeld-PTA van het vak Letterkunde voor havo-4/havo-5 op het Johan de
Witt College Grafisch & Creatief.
Leerlingen zijn
opdracht
hebben voortduxe
voortdurend
P
Pd cht bezig,
1 iedere les met een praktische
g^
evaluatie momenten en kunnen niet `smokkelen'
demetw
lees eiken, Voortsweegt
ooxts
onderdeel mee in de totstandkoming
i eder
ieder
o
z d t n et
niet
louter
t het
^ van hetei ndcr1 fer zodat
mondeling
bepaalt.
de g examen het eindcijfer
l
P
an id
a heeft een aantal toetsen gemaakt
beschou
ervaringen
Dek
dat
ak waardoor
w ardour
e r n gen
en
^
zijnopgewekt.
Pg
win ^en over literatuur zijn
Het raamwerk bestaat
a uit onderstaand tabel.
be

Toets I
6.55
Toets
5 .5
Toets3 7 .0
Toets4
Toets5
Literatuur
Opdr.
I 5.o
P
2
6.55
Opdr.
P
Opdr.
P
3 9 .o
Opdr.
P
4 6.55
Opdr.
P
5
Opdr.
6
P
Opdr.
P
7

Weging
ing
Ix
Ix
2X

Ix
Ix
Ix

Ix
Ix
Ix
Ix
ix
Ix

Klas
H4a
H4a
4
H4a
H5a
H5a
H4a
H4a
H4a
H4a
H5a
H5a
H5a

Boeken
Animal Farm
Die weisse Rose
The Q
Quiet American
Being
^ There
Slaughterhouse
Five
^
Een roos van vlees
Film
I
Opdracht
P
2
Opdracht
P

Cijfer
l
8.o

2X

Klas
H4a
4
H4a
H4 a
H5 a
H5a
H5a

Ix
ix

H4a
H5a

4x
2X

Mei 2005
200
H4IS
aa

2X

H5a

2X

5. 5

2X

6.55

2X
2X
2X

7.5

SE Mondelingg
L-dossier 2e MVT
Profielwerkstuk

Weging
^^

-

Het raamwerk moet leiden tot een:
- Bekwaming
g literatuur;
g in de hedendaagse
- Inzicht inoëzie
en
proza;
P
P
-- Het kunnen schrijven
van literaire kritieken;
7
– Literaire informatie verwerken.
De examinator stelt in eengesprek
over het leesdossier vast of de opdracht
naar
P
g P
behoren is uitgevoerd.
De hierbij gehanteerde beoordelingscriteria
zijn
l vooraf
g
^
beken emaakt.
Verder ben ik van meningg dat het vak
literatuur recht heeft op
P een eigen
g
eindcijfer. Het is een onwenselijke
l
situatie wanneer een vak een eindcijfer
voor een ander vak oplevert.
De toetsen
P
voor literatuur moeten niet resulteren
in een eindcijfer
voor Nederlands,
l
zoals wiskunde ook niet resulteert in
voor Duits.
een cijfer
l

l
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l

l

Naam:
4 &5havo
Theorie Cijfer
l

boeken wel of niet zijn
gelezen. Dit
lg
heeft niets met literatuuronderwijs te
maken. En hoewel het mondelingg examen de leesvaardigheid
oppervlakkig
g
PP
g
toetst, weegt het zwaar mee in de totstandkomingvan het eindcijfer.
Ik
l
beschouw het mondelinglt voor literatuur als een zwaktebod. Immers: het
toetsmoment vindtas
na twee
P plaats
P
aar
literatuurjaar
(havo)
en
drie
jaar
vwo
J
1
onderwijs
l een toets een
l^ terwijl
momentopname
van de leerlingen
P
g
moet zijn waardoor de docent inzicht
verkrijgt
Door de
l g in hun vorderingen.
g
vorderingen
oppervlakkige wi' ze te
g opPl
meten aan het eind van het literatuuronderwijs
l^ schiet men naast het doel.
Metraktische
opdrachten
heeft de
P
P
controle
van
de vordedocent wekelijks
J
ringen
van
zijn
leerlingen,
is
het
g
onmogelijk
g l voor de leerlingg om te
smokkelen met de literaire werken en
eindcijfer gelijkmatiger
komt het eindcijfer
g l
g tot
stand.
Ik wil hier ook aandacht besteden aan
het feit dat de vraag
g naar onderwijs
l en
het aanbod van onderwijs
niet
voldoenl
g
de op
zijn afgestemd.
Wanneer
P elkaar zijn
er vraag
g is naar literatuuronderwijs
ls
moet er ook literatuuronderwijs
t kunnen worden aangeboden.
Hier is nu
g
geen
sprake
van. Verdiepend
literair
P
g
P
aan de
onderwijs wordt alleen geboden
g
universiteit en niet op
het
HBO,
waar
P
het accent ligt
op
didactiek,pedagogiek
g P
^
en het desbetreffende vak en/of land.
Ditg
aan het feit dat
g PP
g e even, gekoppeld
universitair opgeleiden
nauwelijks
Pg
l en
HBO-studenten voornamelijk het
voortgezet
onderwijs
onderwijs ingaan, illustreert
g
dat de vraag
g niet aansluit op
P het aanbod.
Mijn advies aan de onderwijsbeleidsl
makers is om meer ruimte te maken
voor literatuur binnen het curriculum
van het HBO. Tevens moet worden
gezorgd voor relevante en concrete
gg
cursussen voor de huidige
g literatuur
docenten in het voortgezet
onderwijs.
l
g

Tevens stel ik het mondelingg examen
als toetsingswijze
van literatuur ter
g
J
discussie. Het mondelingg examen
confronteert ons namelijk met twee
belangrijke
welke vaardi g
g J vragen:
g
heden toetst het en moet literatuur wel
mondelingg worden getoetst?
Tijdens
g
l
het mondelingg examen wordt de docent
een detective die moet achterhalen of

l

-

l

Directe aandacht
Het vak literatuur kan een onbetwiste
meerwaarde zijn voor het onderwijs
vanwege de brede vorming van de leerling. Met literatuur kan een school vakoverstijgend te werk gaan: het ongerealiseerde paradepaard van de Tweede

Fase. Bij het lezen van Of Mice and
Men kan de docent economie de beurskrach van 1929 toelichten, de leraar
geschiedenis zou de 'American Dream'
kunnen bespreken en het vak maatschappijleer zou het einde kunnen
bespreken in de huidige context van

Instructie
Deze opdracht heeft raakvlakken met het Engels, Duits,
Frans, economie, CKV en vooral geschiedenis. De opdracht
bestaat uit het beantwoorden van vragen, het opzoeken van
termen, het verwerven van informatie via internet en het
maken van twee posters.
Tijdverdeling
Video
Research
Assignment
Evaluation

50 minutes (optional)
6o minutes
120 minutes
ro minutes

Total

240 minutes

Global questions
Which 28th of June incident is connected to the start of
WW I?
When did the First World War start (day, month, and
year)?
3 Which country was the first to declare war?
4 Name the countries involved in WW I.
5 What was the symbolic name given to WW I?
6 How many men were killed?
7 What consequences did WW I have for the British class
system?
8 In what way can the second battle of Ypres (22th of May
1915) be regarded as significant?
9 How can July i5th 1916 be regarded as 'special' in war
faring?
ro What happened at Messines Ridge?
II When did the U.S.A. enter the war and how did this
influence the outcome?
12 Which event in May 1918 strengthened the Germans on
the Western front?
13 Who were Lord Kitchener and Sir Douglas Haig?
14 Who was Manfred von Richthofen and by whom was he
buried?
15 What is the Flanders poppy a symbol of?
16 What is the significance of the II November in present
day Britain?

euthanasie.
Als voorbeeld van het vakoverstijgende
karakter dat literatuur kan hebben,
geef ik hier een praktische opdracht
van de leerlingen van havo-4 van het
Johan de Witt College Grafisch &
Creatief:

17 On which date did WW I stop and how is this date
significant?
18 What consequences did WW I have for Europe after r918?
19 What consequences did WW I have for the role and
position of women?
Termen
II Going 'over the top'
I No Man's Land
12 Passchendaele
2 Patriotism
13 Battle of the Somme
3 War Poets
14 The Western Front'
4 To enlist
15 'Drang nach Osten'
5 Trench foot
16 Trench warfare
6 Poppy
17 The Lee Enfield
7 Shell-shock
18 `Dulce et Decorum est'
8 Mustard gas
19 'Life expectancy'
9 Conscript army
ro Shell holes
Literature assignment ©
At the beginning of World War I many young men volunteered
to join the British army. These would-be soldiers often had
romantic ideas of army life and needed little encouragement
to join up. The generals of the British forces were old and
had little or no battle experience. The little experience they
had, derived from the British campaigns in Afghanistan,
South-Africa and even as far back as the Napoleonic Wars.
This meant they lead this war (with its new weaponry) with
old tactics, resulting into as many as 40.000 deaths on certain
days.
The young men at 'the front' needed new words to express
and understand this new situation because they had never
experienced such horrors before. This development meant
that a new language came into being: that of the trenches.
Go onto the internet and:
Zoek informatie op over Rupert Brooke
(http://rupertbrooke.tripod.com/)
Zoek informatie op over Carl Sandburg
(http://www.carl-sandburg.com/POEMS.htm)
Zoek informatie op over Robert Graves
(http://faculty.ed.umuc.edurrschumakifocus.htm)
Zoek informatie op over Wilfred Owen
(http://vvww.r9I448.co.uk/owenn

TSJIP/LETTEREN 14.3 /

35

-

-

Zoek informatie op over Siegfried Sassoon
(http://www.geocities.com/Capito1Hill/8io3j)
Vergelijk 'The Soldier' van Rupert Brooke, 'The General'
van Siegfried Sassoon, 'Two Fusiliers' van Robert Graves
en ‘Dulce Et Decorum Est' van Wilfred Owen. Licht in
een kort betoog de raakvlakken en de verschillen toe.
Waarin verschillen de gedichten in het begin van de
oorlog met die aan het eind van de oorlog? Welke invloed
heeft dit gehad op de vorm van de gedichten en waarom?
Lees de War Poems van Carl Sandburg. Bestudeer
'Killers', laws', 'Murmerings in a Field Hospital',
'Among the Red Guns', 'Iron', 'Statistics', 'Fight',
'Buttons', 'And They Obey', 'Wars' en het latere 'Grass'.
Is het dichtwerk van deze schrijver die niet in de oorlog
meevocht, anders van toon en vorm? Motiveer!

Creative assignment
For this assignment, you are to design two posters. The first
poster persuades young people to join the armed forces.
Think what this implies! You have to persuade young people
to join a movement dealing in death, possibly their own!
You will have to go to work attentively, cleverly, persuasively
and rhetorically.
The second poster you make dissuades people to join the
armed forces and which opposes war. Both posters should
show knowledge of the subject and creativity.

Na twee jaar literatuur als apart vak
zijn de leerlingen in staat betogen te
schrijven, verdiepend te lezen, een literair onderzoek uit te voeren en verlaten
zij met een brede literaire kennis de
school. Door literatuur in deze vorm te
doceren, is hun vaardigheden aangeleerd
die zij voor de rest van hen leven kunnen
gebruiken.
Wanneer literatuur in deze vorm wordt
afgezet tegen het bestuderen van uittreksels wordt duidelijk dat het literatuuronderwijs de andere kant op moet. Door
het vak inhoudelijk sterk te maken en
door op een actievere wijze met litera-

36

i

TS JIP/LETTEREN 14.3

Leestips
Erich Maria Remarque, Im. Westen nicks neues, Berlijn, 1929.
Henri Barbusse, Le Feu, Parijs, 1916.
Jaroslav Hasek, The Good Soldier Schweik, Praag, i921-23.
Robert Graves, Goodbye to all That, Cairo, 1929.
Ernest Hemingway, A Farewell To Arms, 1929.
John Dos Passos, Three Soldiers, 1921.
Pat Barker, The Ghost Road, New York, 1995

Kijktips
De laatste aflevering van Black Adder Goes Forth
Gallipoli met Mell Gibson.
John Coquillon's verfilming van Im Westen nicks neues
Remembrance Sunday op de zondag het dichtst bij
10 november, BBC 1.

Luistertips
The Pipes of Peace, Paul McCartney.
Legende vom toten Soldaten, Bertolt Brecht.
Informatietips
http://www.greatwar.co.uk/ (probably one of the better sites)
www. Worldwari.com
http://www.spartacus.sdioolnet.co.uk/FWW.htm
http://www.worldwari.comiheritageiheritag2.htm
http://www.rockingham.kr2.va.us/EMS/NMI/WW1.htrn1
www.Britishlegion.org.uk
www.iwm.org.uk/educ.htm

tuur om te gaan, wordt het literaire
bewustzijn bij leerlingen aangewakkerd.
Het is belangrijker dat een leerling constateert dat in Gerrit Komrijs De dood
van een prins de onregelmatigheden
vermoedelijk expres zijn gemaakt dan
dat na twee jaar wordt gecontroleerd of
een boek wel of niet is gelezen.
Inhoud en vaardigheden
Het in het leven roepen van een nieuw
vak zonder nieuwe inhoudseisen te
stellen en zonder te voorzien in een
nieuwere aanpak is geen vooruitgang
maar achteruitgang. Scholen moeten

weten in welke vorm het vak moet worden gedoceerd en de kans krijgen
het vak naar behoren uit te voeren.
literatuur moet vernieuwend zijn met
als argument de kennis die het vak
aanwakkert, de vaardigheden die worden
aangeleerd en de transformatie van een
passieve literatuurleerling naar een
actieve literatuurleerling.

Eric van 't Zelfde studeerde Engelse taal- en
letterkunde aan de Rotterdamse Hogeschool
en aan de Universiteit van Leiden. In 2000
won hij een Europese onderscheiding voor
innovatief en creatief taalonderwijs..

[Advertentie]

Wij geloven in literatuuronderwijs!
Elke taal haar eigen literatuur:

_

41,

Laagland, A Joy Forever, An die Freude, Un peu d'amour...
Voor inspirerend literatuuronderwijs.

tiliememetsienhoff
Bel voor meer

informatie de Docenteniiin (0 575) 59 49 02 of kijk op www.thiememeulenhaffint
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Het interessante
Mijn zoon Cornelius is vijf als hij midden in zijn spel
stilhoudt. Hij zit geknield op de plankenvloer met in zijn
handen een kubus. Om hem heen liggen andere houten
bouwblokken, balkjes en cilinders in verschillende groottes,
maar het is de kubus die zijn aandacht heeft. Hij draait het
blokje om, telt de vlakken, laat zijn vingertjes over de ribben
gaan. Als hij voelt dat ik naar hem kijk, houdt hij het
kleinood voor zich uit en zegt: `Mama, waarom is deze zo
interessant?'
Anne Provoost

38

I

Cornelius' vraagg is de echo van een
bij momenten besluipt:
kwestie die me bij
P
wat maakt iets interessant? Je loot
P te
zoeken naar een antwoord, niet alleen
omdat je
schrijver bezigg wil zijn
zij
1 als schrijver
materiaal dat een tijdlang
je
J
ge
l interesse zal kunnen vasthouden – je
l
werkt tenslotte eenaar
ja
P
lar aan een
boek – maar ook omdat jejevroegg of laat
wordteconfronteerd
met de vraagg of
g
wat jij
ji een interessant verhaal vindt om
te vertellen ook een interessant verhaal
is om te lezen.
Waarom is het dat ik bij
bij schrijvers
schrijver als
Lillo,, Roth, Coetzee,, Morrison doorlopend
het gevoel
heb dat ze dingen
P
g
g
vertellen die belangwekkend en
wetenswaardiggl
zijn. En dat ik boeken
van andere schrijvers,
zij ze
l
^ ook al zijn
geschreven
eschreven en worden ze bewierookt opzij
P lleg
g omdat ik ze niet interessant vind? (Een boek kan zelfs vormelijk
zij zonder te
J interessant zijn
dan wordt de uitroepp`Wat interessant!' een verwijt.)
l
0P
het eerste gezicht
lijkt
lijk het alsof het
g
zich afspeelt
in de buurt
P
van het verschaffen van inzicht. Als
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een werk de belofte in zich draagt
g een
licht teooien
op dingen
P
g die me nog
g
niet duidelijk
duidelijkzijn
l^ boeit het me. Het
interessante doet zich dan voor als een
objectief
criterium: een boek verheldert
l
of doet dat niet. Wat mij
mi inzicht verschaft moet dat bij
bi een ander ook kunnen. Als het me inzicht verschaft als ik
veertig
g ben, moet het ook inzicht verschaffen aan iemand van twintig.
g
Meteen is duidelijk
l dat de definitie
rammelt. Thema's die mij
mij als twintiger
g
helemaal niet interesseerden, doen dat
later ineens wel. Cornelius sPeelt al
sinds zijn
zijn tweede levensjaar
levensjaa met die
waarom vangt
g de kubus nu
p as zijn
l aandacht?
Het interessante iseen
eigenschap,
g
P,
g
wel een kwalificatie door anderen toe
gekend. Het is persoonsgebonden,
g
P
g
afhankelijk
geslacht en
l van leeftijd,
l^g
herkomst. Voor een schrijver
is dat
l
onrustwekkend. Het betekent dat hijl
een boek kan schrijven
waarvan de
J
inhoud enkel door hemzelf interessant
wordtevonden.
g
Wat hebben verhalen die ik als `universeel' ervaar dat andere niet hebben? Ze

gaan
meestal evengoed
over kleine
g
g
menselijke voorvallen. Wat zorgt
g
ervoor dat ik als lezer bereid ben om
het ene kleine verhaal op
P te rekken tot
iets wat zichzelf overstijgt,en het andere
kleine verhaal op
P de boekenplan
p
terugplaats?
gp
Tientallen keren al heb ik filmscènes
gezien
waarin zich de volgende
situatie
g
g
voordoet: de slechterik en deoeierd
g
staan gmet
etrokken wapen
eente g en
P
over elkaar. `LaatlP
'eistool vallen of ik
schiet!' schreeuwen ze allebei. Uit de
manier waarop
p de filmmaker deze
scène in beeld brengt
g valt af te leiden
dat hij
hij dit een interessanteprobleemp
stellingindt.
Als ik naar zo'n scène zit
g
te kijken,
mijn verstand
l
^ voel ik hoe mij
De onverschilligheid
slaat toe.
g
Ik kan mezelf er niet toe brengen
me
g
af te vragen
wat nu de beste reactie is.
g
Dat heeft vooral te maken metebrek
g
aan inlevingsvermogen. Ik kan me
niets voorstellen bij
bij de heldhaftigheid
g
en de koelbloedigheid
die horen bij het
g
rijen naar een vuurwapen.
Maar dit
grijpen
P
g eldt voor veel dilemma's in films ook
voor degene
die me wel boeien.
g
Misschien is het om mijn
l interesse te
wekken noodzakelijk dat ik geloof
in
g
het nut van het inzicht dat ik verwerf.
Er zijn in de fictie zo veel situaties
waarin ik me kan inleven,p
spaarzaam
omgaan
met mijn energie
g betekent
g
bi voorkeur inleef in
allicht dat ik me bij
situaties die nu of binnen afzienbare
tijd
op mezelf kunnen slaan. HetPisJ P
tool op
P iemand richten hoort daar niet

-

^, , ; , ^

7 ^^

manier waarop
P hij naar de vorm
kijkt is wars van de beslommeringen
g
waar ik mee loop.
P De kubus heeft geen
g
intentie om zich interessant voor te
doen, dat heeft Cornelius feilloos aanhij er stil vangeworden.
gevoeld. Toch ishij
mijn
mij zelfverZo vind ik als schrijver
f
terug:
het
interessante
biedt
g
zich aan, en doet niet meer dan dat.
Het vertoont zich,, maar verwacht geen
g
reactie van de toeschouwer. Je schrijft
al voor je werk isgedefinieerd voor
iemand heeft kunnen zeggen:
dit boeit
gg
of het boeit niet. Eerst is er de zwakte,
het blootleggen
poging
g g om ' le
gg van jJe P
woorden op
een
rij
te
krijgen.
Dat doe
lg
P
tje door te verzinnen. Later zal misschien blijken dat je
l fictie een zekere
werkelijkheid
blootlegt,
g^ en het inzicht
J
op
P
P die werkelijkheid voor bepaalde
lezers vergroot.
Maar dat is achteraf,
g
eerst zet ljeJjezelf oP het spel,
P^ dat is je
l
bottom line; meer kun je niet doen.

^

; ..^.

l

Anne Provoost is schrijfster.
bij,
g
l^ niet omdat ik denk dat er geen
moordenaar in me huist, maar omdat
ikeen
g benul heb van mikken en trekkers overhalen.
Maar allicht is dat maar de helft van
het antwoord. Ik zou tegenover
de
g
filmmaker deoodwill
aan
de
dag
g kung
nen leggen
om
de
metafoor
te
zien
in
gg
deze scène en om de situatie over te
brengen
g
g naar andere omstandigheden
van uitzichtloosheid. Ik doe het niet
omdat de scène me niet verrast. Het
interessante herhaalt zich niet, erger
mij blind voor
nog:
g herhalingg maakt mij
het interessante van het cliché. Interessant vind ik enkel wat beloont, de
moeite loont door me te verbazen. Ik
moet de indruk krijgen
mij oude
Jg dat mijn
worden bijgesteld,
zelfs
lg
ontwricht.
`Ik kan er niets mee,' is iets wat ik wel
eens zegg over een schilderij,l^ een beeldhouwwerk een theaterstuk dat me niet
heeft weten te boeien. Bepaalde
dingen
P
g

zij in deze fase
zijn me te vreemd. Ze zijn
mijn
mijn leven niet toepasselijk
P
l en niet
toepasbaar,
P
^ en dus raken ze gee
Toepasbaarheid
moet dan breed
P
worden opgevat.
Een
boek
dat me de
Pg
leegte doet zien,^ het gat,
de
donkere
g^
binnenzijde van het leven, de uitzichtloosheid voldoet beter aan die maatstaf
dan een boek dat me de indrukeeft
g
dat er zoiets bestaat als'nuttig
`nulti inzicht'.
Het is een uitingg van machteloosheid,
maareeft
opnieuw
aan hoe ik in
P
g
kunstvormen manieren zoek om vat te
krijgen
op wat op
P me afkomt.
l gP

l

bij het be P
paa
Dit is dus mijn criterium bij
len of ik iets wat me wordt aangeboden
g
interessant vind, en het zetg veel over
mij.
bij het definiëP het me bij
l Maar helpt
ren van het interessante als ik iets aan
anderen aanbied, meer specifiek als ik
schrijf?
tij geweest dat ik
schrijf? Er is een tijd
van wel, maar het is mijn zoon
wijst
met zijn kubus die me terecht wijst.

l
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Lezen in het vmbo, illusie of optie?
Het leesbevorderingsproject Bazar, speciaal ontwikkeld voor
het vmbo, begint zijn vruchten af te werpen, aan het begin
van dit jaar werden twee studiedagen gewijd aan `lezen in
het vmbo' en eind maart werd de Zeeuwse Bibliotheek
onderscheiden voor de invoering van Bazar in Zeeland.
Er is iets aan de hand op het vmbo. Nu niet de insteek van
de praktijk van de scholen, maar een geluid uit een andere
hoek, die van de openbare bibliotheek. Wat is er mogelijk en
wat niet? Margriet Veeneman, een van de sprekers op twee
studiedagen dit voorjaar over lezen in het vmbo, en een van
de initiatiefnemers van www fictiedossiervmbo.nl, gaat
nader in op deze materie.
Margriet
Veeneman
g

40

Vragen
uit de praktijk
p
1
g
Herhaaldelijk
l worden de medewerkers
van de Openbare
Bibliotheek Deventer
P
benaderd met vragen
g van docenten
voor vmbonaar actuele leeslijsten
l
scholieren. Van collega's
uit andere
g
steden en regio's
weten
we
dat het
g
typisch
I
ssellandbeslisteen
g
P robleem is. Zeker scholen die met
Bazar werken, het leesbevorderin gP
s ro blijke in
gramma voor het vmbo,^ blijken
mate behoefte te hebben
aan informatie en overzicht op
P het
voor
deze
(jeu
ebied
van
jeugd)boeken
g
doelgroep. Docenten hebben vaak geen
g
bij
of onvoldoende tijd om het aanbod bij
g zij
te houden en de meeste leerlingen
zijn
eerste instantie meereïnteresseerd
g
in de dikte van een boek dan in de
inhoud. Een lijst
l met alleen titels en
auteurseeft
weliswaar
antwoord opP de
g
maar
biedt
noch
gestelde
vraag,
g
g^
docenten, noch leerlingen
g inzicht en
overzicht.
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De tweede aanleiding
g voor het
ontwikkelen van www.fictiedossier
vmbo.nl is de recente verandering
g in
ictieonderwis. Behalve voor
het fictieonderwijs.
romans kunnen vmbo-leerlingen
g er nu
ook voor kiezen om zeven andere
vormen van fictie op
P te nemen in hun
fictiedossier:oëzie theater,
cabaret,
,
film, dagboeken,
strips
g
p en korte
verhalen. Dit betekent voor zowel de
bibliotheeksector als het onderwijs nog
g
meer terreinen die om informatie en
overzicht vragen. Vanuit het netwerk
Samenhangg en Kwaliteit van de
Overijsselse bibliotheken is gestart
met
Overijsselse
g
de website die sinds 2001 on line is.
De uitgangspunten waren even duidelijk
duidelij
eenvoudig:
werd met het
gbegonnen
g
verzamelen van informatie over alle
vormen van fictie. Daarna kwam het
selectiemoment; alleen de titels die
relevant waren voor vmbo-scholieren in
bleven
het derde en vierde leerjaar
l
staan. De derde stap
P was het P resen teren van deze titels,, met achtergrondg ron

informatie in een actueel, aantrekkelijk
en overzichtelijk
overzichtelijk internetProgramma.
Criteria
Er is langgesproken
over de criteria.
gg P
Immers: van bovenaf zijn voor het vmboe g en vastomlijnde
vastomlijnd eisen voor
onderwijs
'getolereerde'
fictiewerken bekendgeg
maakt. Inrinci
e mogen
P P
g leerlingen
g
alles lezen, bekijken en beluisteren,
zolang
het geen
racistische of
g
g
fictie
betreft. Dat betekent
ornografische
P ^
niet dat sommige
docenten
geen
g
g
expliciete eisen stellen. Vaak heeft dat te
maken met de eigen
on bekendheid met
g
bepaalde
fictiewerken, of met een
P
fictieonderwijs
pecifieke opvatting
sP
P
g over fictieonderwijs.
Bij het selecteren van titels is de leef- en
belevingswereld
van de vmbo-scholieren
g
het belangrijkste
uitgangspunt. Een film
g l
over de Marokkaanse of Turkse
gemeenschapP zal eerder aanspreken
dan
P
g
j
verhaal over de
een vergelikbaar
Eskimo's of de Zoutmannen in Tibet.
Wanneer eenP
P o ulaire acteur als Brad
Pitt evenwel de hoofdrol vertolkt in een
film over Tibet is zo'n verhaal voor hen
wel weer aantrekkelijk.
l
Een tweede criterium om tegemoet
te
g
komen aan de individuele verschillen
leerlin en is de niveautussen leerlinge
met sterren:
„ makkelijk,
l,
gemiddeld
en ,4 ^„ moeilijk.
moeilijk
g
en leerlingen
kunnen aan de
g
hand daarvan samen bepalen
welke
P
titels voor de betreffende leerling
g in
aanmerkingg komen. Het aantal sterren
zetg zowel iets over de inhoud als over

de vorm van een fictiewerk. Zo krijgt
lg
een dikke roman met eenvoudige
g
inhoud twee of drie sterren, terwijl een
zeer kort verhaal met een meer
complexe
inhoud ook drie sterren krijgt.
Jg
P
Als derdeunt
P voor het inrichten van
de website – en dit vooral om het
zo aantrekkelijk en
programmal
overzichtelijk mogelijk
g l te houden –
vijftitels
verschijnen er nooit meer dan vijf
verschijnen
tegelijk
l van
g 1 op
P het scherm. Afhankelijk
het aanbod zijn
bij
verschillende
J
l
fictiewerken en thema's meer titels
opgenomen
en bij andere minder. In
Pgbij
sommige gevallen heeft
de redactie nog
g
eengeschikte
titels kunnen vinden.
g
g

l

Bronnen
De redactie van www.fictiedossier
vmbo.nlut
P voor de selectie van
relevante titels uit een aantal standaardbronnen, zoals bijvoorbeeld
bijvoorbeeld de catalogi
g
en collecties van openbare
bibliotheken
P
, fictiemethodes voor het vmbo, Boek el
Jeugdgids 12+ van NBD/Biblion, de titel
tijdschrift
tijdschrif
van deon ge jury,
rY^
Jeugdliteratuur
in
de
basisvorming
g van
g
NBD/Biblion, het aanbod van een
striPs P
eciaalzaak de films in de
MoviezonePro
g rammering voor
jongeren
van vijftien
vijftien
tot vijfentwintig
J
g
jaar, de Klasse lm van het Nederlands
Instituut voor Filmeducatie, het aanbod
van een kwaliteitsvideotheek, de
Kunstklapper
Onderwijs
Onderwij
PP Voortgezet
g
Kunst en Cultuur Overijssel, de
regionale
schouwburgrro
g en theaterproP
g
ramma's
de
mailings
van
jeu
dtheg
l g
^
g
atergezelschaPP
en en de site
www.ongebonden.nl. Daarnaast leveren
de dagelijkse
informatiekanalen –
g l
kranten, televisie, tijdschriften, internet
en mondelinge overlevering
g –
permanente aanvoer van fictiedossiermateriaal.

l

Doordat www.fictiedossiervmbo.nl
toegankelijk
l is via internet kunnen
leerlingen,
docenten , bibliothecarissen
g

en andere belangstellenden
het
g
programma
zowel thuis^ als oPschool
ro g
P
of in de bibliotheek raadplegen. Los van
delaats
is het programma
oop
P
P g
verschillende manieren teebruiken
g
als algemene
informatiebron voor
g
vmbo- scholieren die een aantrekkelijk
en actueel boek, film of ander
fictiewerk over een bepaald
thema
P
zoeken bibliothecarissen en docenten
die op
zijn naar een (al of niet
P zoek zij
overzicht van actuele
fictiewerken voor de betreffende
doelgroep
g
g P en iedereen die achtergrondinformatie over een van de opgenomen
Pg
titels zoekt.
De site is een specifieke
informatiebron
P
bijj het samenstellen van het fictiedossier
in de bovenbouw van het vmbo.
Leerlingen
kiezen titels uit het bestand
g
van www.fictiedossiervmbo.nl en
verwerken hun lees-, luister- en
kijkervaringen
met behulpP van de
J
g
achtergrondinformatie
die het
g
programma
rog
biedt.
P
Verder is de site handigg ter oriëntatie
van theater-, cabaret- en filmvoorstellingen
en voor het vak CKV-i in het vmbo.

l

De antwoorden op
bieden
P deze vragen
g
aanknopingspunten om
www.fictiedossiervmbo.nl te doen
aansluiten bij
bij de onderwijspraktijk
J van
lP
de betreffende school, docent en
leerling.
g
Voor verdere verdieping
P g in het
fictiedossier biedt de handleiding
van Hannie Hurnme een
Fictiewijzer
J
didactisch voorbeeldmodel.
Margriet Veeneman is werkzaam als
consulent cultuur in de Openbare
p
Bibliotheek Deventer en werkt daar sinds
1998
99 intensiefsamen met scholen voor
vmbo. ZijJ ontwikkelde met collega's
g uit
Deventer en Nijverdal
www. ctiedossier
J
vmbo.nl.

Meer informatie
Voor meer ar tikelen over Bazar en lezen in
het vmbo kunt u ook terecht in eerder
verschenen nummers van TsJ iplLetteren,
namelijk:
(p. 13-17,P . I8- 20 , I2-I
l I3 -2 ^P
(p.
11-2
(p.
0,
(P 18- 2 3, p. 552-53
4
53en 54-55).
X33)

De site in deraktijk
P
I
Het fictiedossier is dan nu wel wettelijk
verplicht
en aan bepaalde
eisen moet
P
P
worden voldaan, maar de concrete
invulling
per school en
g verschilt erg
gP
zelfser
docent.
Daarom
is het
P
belangrijk
vooraf
vast
te
stellen
hoe de
gl
leerlin
leerlinge
en en de docenten met het
omgaan.
Een aantal vragen
g
g
kan hierbijl als hulpmiddel
dienen,
P
bijvoorbeeld: Wordt er vooral klassikaal
vri zijn
of individueelewerkt?
En hoe vrij
g
leerlinge
en in hun keuze van titels? Is de
richtinggevend
voor de
gg
invullin van het fictiedossier? Zo ja
ja,
invulling
om welke methodeaat
het?
En
bevat
g
deze methode actuele en aantrekkelijke
1
titels? Is er sprake
van een thematische
P
aanpak?
En tenslotte: geeft
de docent de
aan
g
P
leerling
en g
gerichte opdrachten?
P

l

l
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Kees 't Hart
Ter navolging
gg

Querido, 2004
ISBNo21
6714
9 2143
€ 18,95
Kees 't Hart voltooide in 2004
Ter navol
g^ n'g^• een roman in brief
vorm maar dan in de eigentijdse
g 1
zin van het woord. Niet voor niets
zijn
I Bete1 Wolff en Aagje
gl Deken
onderwerpP van onderzoek van de
jonge
1
g en ambiteuze Vincent Gorter.
Hun brieven romans werden
nationaal beroemd en 't Hart
beProeft met deze roman een
geheel
nieuw en actueel genre:
g
g
de hedendaagse
g brievenroman.
E-mails, sms-'es
1 ^ oude brieven en
dagboekfragmenten van Vincents
vader Jan, die eerder onderzoek
naar beide schrijfters
1in Frankrijk
1
deed, wisselen elkaar af. Hiermee
belandt de lezer in de rurige
g
P atriotten ggeschiedenis van beide
dames, hun tijd1 in Trevoux en
Friesland. 't Hart mentg feit en
fictie opP een aanstekelijke
1 en
bewonderenswaardige
g manier;
P.J. Buijnsters
en Frits van Oostrom
1
o g
doen(ongewild)mee
aan het
e-mailen, maar blijven
passief
en
P
1
opP afstand. Veel meer opP de
voorgrond
treedt de1jonge
g
g e onderzoeker; hij
hij vrijt
vrijt met Mies,, de
dochter van zijn
1Ppromotor
Halbertsma en zet alle zeilen bij1
om in het academischulletje
P
1 te
vallen. Niet zozeer Aagje
gl
1e
maar Vincent is optimaal
aan het
P
netwerken. Dejon
jongee promovendus
ve dus
P
schroomt niet om zelfgeschreven
g
even
'archiefstukjes'
toe te voegen
egen
en
42
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i

i
zet met ook andere trucjes
J zijn
I
academischeeloofwaardi
g
gheid
opP het spel.
hij betrokken
P Ook is hij
bij1 de herdenkingg van de tweehonderdste sterfdagg van beide
schrijfsters,
november 20044 in
J
Den Haagg en mailt dus met Wim
Deetman, de burgervader
aldaar.
g
Met Ter navolging
heeft
Kees
't
^g
Hart een romaneschreven
die
g
niet alleen een aanwinst is voor
de moderne Nederlandse literatuur, maar ook een waardevolle
in- en aanleidingg vormt om Bete
Betj
en Aagje
gJ Deken onder het
stof vandaan te halen. Een brief
Betje een (e-mail) corresaan Bete
tussen Aagje
Betj
P
gl en Bete
Kees 't Hart – met dit boek
is niet alleen thuis, maar ook in
de klas heel veel mogelijk.
g l
AMR

Floor Haakman
De inborstelin g
Querido,^ 2004
200

ISBNo
9 21467127
€I15,95
De inborstelin
g, Floor Haakmans
tweede roman na haar zeerosiP
tief ontvangen
g debuut Oneetbaar
brood uit 2000, draait om de
drieëntwintigjarige Noëlle, die
een autobiografische
film heeft
g
ggemaakt over haar directe familie.
Deze familie bestaat uit een
moeder, een tante, twee ooms en
een kort tevoren overledenrootg
moeder. Het thema van de film
wordt verwoord door de moeder
van Noëlle tijdens
een emotio1
neetes
rek
tussen
moeder en
P
g
dochter in het eerste hoofdstuk
van de roman: 'Dat wij ons allemaal aleneraties
langgverwoed
g
bezighouden
met een zeergroot,
g
bij1 voorbaat tot mislukken
gedoemd
eeoemd
project. En dat dat proP1
'ect
het
leven
is.' Noëlle wil koste
I
wat het kost voorkomen dat ze deze
familietrek overneemt. Ze besluit
schoon schipP te maken en zich te
ontdoen van haarpersoonlijkheid
P
1
`Hoe verlos ik mij
mi van mezelf?')
en enassent
graag
P
g gook noggvan
haar verleden. Haar zogenoemde
g
inborstelingg
– haargeweten, haar
zelfkritiek – staat haar hierbij1 m
met
raad en daad terzijde.
Deze inbor
1
steleng is in de roman een bijna
I
reëelersona
eg dat
p
, af en toe hhet
woord neemt, commentaar en
kritiek levert en toegesproken
wordt. De hoofdstukken volgen
goop
elkaar via een tamelijk
associatief
1

altijd direct duidelijk1P
en niet altijd
plan.
Het is de lezer dan ook niet steeds
duidelijk
1 waar het betreffende
hoofdstuk in de chronologie thuishoort. Daarbij1 komt dat deze
hoofdstukkenrotendeels
g
bestaan uitgedachten
en gesprekg
gP
ken. Concrete handelingen
g en
beschrijvingen,
duidelijkplot,
1 g een duidelijk
ontbreken in de roman, waardoor
het lezen veel concentratie,
inspanning
P
g en eigen
g duidinggvan
de lezer vert.
g
De zeer eigen,
g verzorgde
g en fraaie
stijl
g
I van Haakman,^ gecombineerd
met de eigenzinnige en licht
'gekantelde' wijze
wijze waaropP haar
hoofdpersoon
teen
P
g het leven
aankijkt, maaktg
De inborsteling
zeer de moeite waard,1
zij het
waarschijnlijk slechts voor een
beperkte
groep
P
g
P lezers.
)B
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)
i

i
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Leo Ple sier
De trousse
g Bij,
De Bezige
Bij, 2004
200
ISBN02
1
9 344373
€13 ^ 90
Leo Pleysier
is een van de weinige
Y
g
Vlaamse auteurs die in Nederland
zijn. Met zijn
o ulairzijn.
PP
1 Wit is
hij
altijd
8 brak hij
altijd schoon uit 199
door in ons land. Zijn
Zijn boeken zijn
1
eenvoudig
es
Pprachtige
g
g miniatuurtjes,
l^
van opzet,
maar indrukwekkend
P
door hun taalgebruik
en door de
g
hij menprecieze
manier waaropp hij
P
sen alleen door hen te laten
praten
tot leven wekt.
P
rivier is
In 1 993 kwam Degele
g
een
verhaal
over
altijd
bevrozen,
J
een Belgische
non, verteld door
g
ghij
de ogen
van haar neef(je): hij is
weg
nog
P we
g maar een kind als ze,^op
naar de missie,^ plechtig
P
g wordt
Hij is
uitgeluid
door haar familie. Hij
g
volwassen als ze voor de laatste
keer terug
g in Vlaanderen, beseft
dat de westerse wereld ingrijpend
is veranderd: ze heeft hier niets
meer te zoeken, en haar familieleongemerkt
kt
den laten haar vrijwel
J
g
vertrekken. `Missie' is voor hen
een relict, iets volstrekt achtervoorbijetijd.
1
haalds uit een voorbije
Die non speelt
de
hoofdrol
in De
P
trousse. Ze is oudeworden
ligt,
g ^
g
zoals zo vaak, wakker in de warme nacht in India en overPeinst
haar situatie. Haar zware leven in
een ziekenhuisje
1 tussen de allerarmsten van het land begint
1
g zijn
tol te eisen. Haar medezuster en
beste vriendin, de chirurg
g zuster
Astrid is onlangs
gestorven na
gg

i

een slopende
ziekte. Ze mist haar
P
erg
en
denkt
over
de invullingg van
g
haar leven, een invulling
g die
vloekt met wat ze over het leven
in België
g te horen krijgt
Jg van haar
nichtje
I dat op wereldreis haar
tante even bezoekt.
Het verhaal van de non is in zijn
1
eenvoud indrukwekkend en ontroerend. Een absolute aanrader!
1D

Yusef el Halal
Man zoekt vrouw om hem
gelukkig
g
g te maken
Nijgh
en Van Ditmar, 200
1 g2004
ISBNo
883
1145
9 3
€1
4^90
De jonge
J
1 g Yusef wil schrijver
worden. Zijn
1 ouders en vrienden
vinden dat maar niks, maar hij1 zet
door en weet uiteindelijk
uiteindelijkzijn
I doel
te bereiken. De verhalenbundel
Man zoekt vrouw om hemelukki
g
g
te maken heet het resultaat te zijn
1
van dat alles. De korte verhalen
zijn geschreven
en twaalfgedichten
zijn
g
vanuit heters
ectief van de ik,
P P
Yusef: schrijver
en verteller vallen
1
nadrukkelijk samen. HijI is van
nadrukkelijk
Marokkaanse afkomst, maar
helemaal in Nederland o Pge g roeid en zit dientengevolge in
deebruikelijke
1 spagaat tussen
g
Hij kankert oop
twee werelden. Hij
Marokkaanseewoonten
en
g
normen, en opp Nederlandse. Zijn
1
grote
liefde is Najoua,
die hem
1
g
afwijst:
ideaal `materiaal' voor
1
een auteur. Hi'
Hij wil met een
vriend opp literaire vakantie, een

boek achterna, en omdat de mugg
en
in
het
hoge
noorden
uit
g
g
W. F. H e rm a n s' Nooit meer slapen
p
hem afschrikken, kiest hij1 voor
kanovaart oP de Dordogne
g a Ia
Ronald G iP harts Ik ook van Jjou.
Dat diens naam hier oP duikt is
niet zonder reden. Als de verteller
het niet luidkeels ontkende
– en de auteur en de uitgeverij
g
I
ook – zou je
je geloven dat je
1 hier te
doen had met een doorenetig
sche maniPulatie ontstane tweelingbroer van Giphart.
OnderP
werPkeuze (schrijver
willen
1
aanworden,
^ seks als doorlopend
pe
dachtseunt en bron van ins Piratie een kritische houdingg ten
opzichte
van het literaire wereldje)
P
en stijl(grappige
woordspelingen,
J
verrassende overgangen
over an en en zinswendingen,
frisse beschrijvingen
J
g
g
van het lichamelijke)
zijn
1
1 Marokkaanse versies van wat we al uit
Utrecht kenden. Wie die Yusef
it1 V...GI I,
aI\ koorden, harmonie, muziek.
uuc,

a ,Li 11,,

II

Yusef el Halal
MAN ZOEKT
VROUW

om hem
gelukkig te
maken
`Een volstrekt uniek boek.'
Herman Brusselmans

echter ook moge
1 ^ hij
hij is net
g zijn,
als Giphart
p
P
ggoed voor een paar
uur leesplezier:
een frisse,^ origiP
nele kijk
kijkop
P het literaire wereldje
1
en opP het alledaagse
g bestaan van
een niet alledaagse
g allochtoon.
1D
Mikael En•strëm
Tobbe
Van Goor, 2004
ISBN go 00 03552 X
€ 15,75
Klein leed in een arme Zweedse
buitenwijk,
l daarover vertelt Mikael
Engstróm in Tobbe. Tobbe is een
intelligente
en ggevoelige
jongen,
g J
g
g
die opgroeit
zonder moeder. Zijn
Pg1
vader is eigenlijk
J altijd
1 aan het
g
zijn heil oop
werk en Tobbe zoekt zijn
straat, tussen de rauwdouwers
die zijn buurtkinderen zijn.
1 's
Avonds vertelt hijI in ggedachten
hij
aan zijn
J overleden moeder wat hij
heeft meegemaakt
en wat hij
hij
g
hiervan vindt.
Tobbe is duidelijk
1 anders dan de
buurtkinderen. Onder het eten
leest hij
hij wetenschappelijke
PP 1 jeugd1 g
tijdschriften
en
hij
hij
denkt
na over
1
wat hij
hij zich heen ziet gebeuren.
g
Zo verzucht hijI een keer: Waarom
maken we altijd
1 ruzie, waarom
gaan we niet
s
ggewoon iets gezelligs
g
g
doen met z'n allen?' Als hij1 met
zijn
J vriendje
1 Lars naar een andere
wijk gaat om een,
kat te stelen,
kijkt
hij
hij
zijn
ogen
uit. Hij1 is no
nog
I
l
nooit buiten zijn
zijn eigen
wijk
1
g
geweest en dit uitstapje
g
PJ verandert
zijn
1 wereldbeeld. Of, in het hoofd
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Piraten! van Celia Rees, de auteur
van het succesvolle Heksendochter. Piraten!
ISBN 9 o00035503, €1is
7 ^ 95
eengoed
geschreven
avonturenrog
g
man om helemaal in te duiken!
MO

Do van Ranst
Mijn
Mijn vaderzet
g dat wijJ levens
redden
Davidsfonds Infodok 2004
ISBNo
9 59 08 1161

€13^50

van Tobbe: 'Plotseling
g realiseerde
hij1 zich dat alles misschien ook
hier bestond, maar dan met
andere namen. Misschien waren
er hier ook een Lars, een Ola, een
kiosk van Flits en een Bierbaard,
maar heetten ze anders.'
Tobbe lijkt
erg
p Thomas, het
g op
J
Amsterdamse straatschoffie uit
Winteri's
J van Peter van Gestel.
Hij is misschien iets intelligenter:
g
waar Thomas leergierig
g g is maar
het van andere mensen moet
zijneigen
g
horen, verzint Tobbe zijn
jongetjes
oplossingen. Beide jon
J g l sluit
1 beseft
1je direct in je hart. En je
weer hoe het moet zijn
1 om kind
te zijn
1 in een onbegrijpelijke
wereld,, en dat de meest simpele
p
oplossingen vaak voor de hand
j ze maar wilt zien.
liggen,
als je
gg
Eenrachti
boek
voor lezers van
p
g
alle leeftijden.
1
Overigens
kwam bij
bij Van Goor
g
ook nogg een heerlijk
1 leesboek uit:

44
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Wat onmiddellijk
onmiddellijkopvalt
P
in dit
sfeervolle verhaal is de bevreemdende setting. Samen met haar
ouders woont de vijftienjarige
1
1 g
ikfiguur
het einde van de
g
wereld':recies
in een haarscherpe
p
p
bocht die doodloopt
p een
pop
halfafgewerkte
brug.
g De settingg
g
stmboliseert de ontwrichte verhoudinginnen
het gezin:
ruziënde
g
g
ouders, een twijfelende
adolesI
cente en een dementerenderootg
moeder.
Met de regelmaat
van de klok
g
worden autobestuurders verrast
door de bocht, rammen de voorg evel van het huis en worden er
een tijdlang
1
g liefdevol verpleegd.
p g
voor een beetje afleiding
Het zorgt
g
in het verwarde en saaie bestaan
Op
van de vijftienjarige
0
g
l
l g ikfiguur.
Zack
lete
een dagg komt de jonge
1 g
terli'k
g
1 haar leven binnengereden.
Ze krijgt
I g ggevoelens voor hem,
maar wil tegelijkertijd
1 haar
g 1
sensuele relatie met de lesbische
Sue niet verloochenen. Gevoelvol

i

)

én met een sterk inlevin g sve rmo g en tast de auteur de grenzen
g
van het eigen ik af. De onderhuidse spanning
p
g brengt
g het tweetal
tot een ontroerende apotheose:
p
hartstochtelijk
1 kussend worden
Zack en de ikfiguur
betra
p door
g uurbetrapt
haar bezorgde
moeder.
Het
levert
g
een kentering
in
tweeërlei
opzicht
p
g
op:
p Zack verlaat het huis, net
zoals de familie het ouderlijk
1 huis
inruilt voor de stad. In haar fantasie
ziet de ikfiguur
het huis (lees:
g
haar oude leventje)
1 in vlammen
opgaan.
In
deze
beklijvende
J
pg
roman vloeien fantasie en realiteit
naadloos in elkaar over, waardoor
het verhaal een surrealistische
sfeer uitademt. Van Ranst
bedient zich van een sobere,
poëtische taal
met sterke zegg
in skracht. Veel blijft
1 tussen de
gg
regen,
wordt aan de
g els verbor
verbeeldingskracht
van de lezer
g
overgelaten.
g
Met deze in alle o pzichten overweldigende adolescentenroman
won de negenentwintigjarige Van
Ranst als 1
jongste
winnaar ooit de
g
manuscri ten pl
rijs
prestigieuzep
van Knokke-Heist voor het beste
jeugdboek
van 2004.
4 Een terechte
J g
en verdienstelijke overwinning
g
van eeneboren
verteller.
g
JP

Tanneke Wi .• ersma
Acht dagen met Engel
Lemniscaat, 2004
ISBN 90 5637 6i8 7
€ 12,50

met Engel
Acht dagen
g
g van
Tanneke Wiersma
is een boek dat
g
zich niet direct in een categorie
laat
g
bij de
duwen. En dat begint
al bij
g
raadselachtige
g titel.
Silke ontmoet haar nieuwe klasgenoot Engel
p een bankje
1 in
g
g op
hetark.
p Engel
g doet haar best om
vriendinnen te worden. Ze heeft
namelijk
namelijk een bijzondere
bijzondere hobby:
Y
ze verzamelt mensen. Mensen
zij
die verdrietig
1 ^ maakt zij
g zijn,
gelukkig
is,
g
g en als haar dat gelukt
g
heeft ze weer een 'item' voor haar
verzameling.
g Ook Silke is ongelukkig^; haar vader misbruikt haar
seksueel en ze is als de dood dat
hij
binnenkort haar
1
hij
1jongere
gzusje
Sophine
ook
lastig
gaat
vallen.
p
gg

)

i
nbaar
Hun moeder heeft schijnbaar
zij
niets in deaten.
Engel
wel
en zij
g
g
stimuleert Silke teaan
praten
p
g
met haar docent. Als Silke dat
doet, verdwijnt
verdwijnt Engel
P
g evenplotselingals ze gekomen
is en bedenkt
g
Silke dat ze nu in Engels verzameling zit.
Jammergenoeg
g
g is het wat mYsterieus voor welke doelgroep
g P
Wiersma
heeft geschreven. De
g
zinnen zijn kort g
en eenvoudig,^
waardoor je
je denkt aan 1jonge
g
lezertjes.
Het probleem,
de vader
P
f
J
die zijn
1 dochter misbruikt, wordt
echter heel impliciet
omschreven,
P
en dat vraagt weer meer leeservaring.
zijn overigens
wel
g
g Het zijn
beschrijvingen.
Zo
prachtige1
g
vlucht Silke iedere keer weer in
een soort van droomwereld. Ziet
ze bijvoorbeeld
bijvoorbeeld een spinnetje
P
1 aan
hetlafond
bungelen,
dan stelt
P
g
ze zich voor dat zij
zij ook een spin
P
wordt. Het moeilijke
is dat vaders
1
zij
aanwezigheid
in het bed van zijn
g
vervolgens
niet wordt
g
verklaard. En laten we wel wezen:
er zijn
J ook vaders die gewoon
g
voor deezelli
heid
en zonder
g
g
bijbedoelingen
g bijI hun kinderen
1
stij en
in bed kruipen.
Hoewel stijl
P
dus
niet
altijd
altij
even
P
Wiersma
goed aansluiten,^ heeft Wigersm
een boekeschreven
dat het
g
lezen – onder begeleiding
g – meer
g
dan waard is, over een onderwerp
waar ook best eens overeschreg
ven mocht worden.
MO

MrrigailliMili
De Grieken
Damon, 2004
ISBN 90 557 35 07 8
€ 19,90
De Griekse literatuur is een schat
blijf of
die voor velen verborgen
g blijft
bekend
is.
1
g
ehinderdp
door wetenschapNieteli'ke
ingevingen heeft Ad de
p
1
Visser zich aan een studie van de
Griekenezet
en een waardevolle
g
bloemlezingg tot stand gebracht.
g
Een huzarenklus diepas in het
begin
g is van een veelomvattend
De Grieken is het eerste
ro'ect.
P1
deel van Uit de eerste hand, waarin de belangrijkste
g l
ggeschreven
documenten uit de Europese
p
geschiedenis worden gebundeld.
g
g
Na de Grieken volgen
nog
g
g de
Romeinen, Middeleeuwen,
Renaissance en de vier afgelopen
eeuwen.
De Visser, die eerder voor het
onderwijs
1 boeken over beeldende
kunst samenstelde, zoals Hardop
en De tweede helft
ocu
kijken
gedJ
menteerd moet een echte doorbij-I
ter zijn.
1 Hij1 heeft zich laten leiden
door zijn
I eigen
g nieuwsgierigheid
en slaagt
erin
een toegankelijk
g
1
g
overzicht van de Grieken te
geven. Hij hanteert verschillende
gj
categorieën,
met een
g
^ te beginnen
g
uitgebreid
overzicht van de flog
sofen onder wie Socrates, Plato
en Aristoteles. Ook literatuur en
drama zijn
J uiteraard vertegenwoordigd vanaf Homerus tot
hij
Aristophanus.
Daarnaast heeft hij
p

R

schrijving
P
1 g en vakwetenschap.
Juist de onwetenschappelijke
pP 1
benadering
g maakt de bundel aantrekkeli'k
1 voor docenten en de
geïnteresseerde leerling.
g Het
g
boek bevat veelrimaire
vertaalP
de teksten die De Visser overal
vandaanehaald
heeft' soms is
g
hij zelf aan het vertalen gg
hij
gegaan.
Zonder omwegen
Jglje een
g krijg
goed beeld van de Griekse
g
geschriften die vier eeuwen voor
Christus een hoogte punt beleef
den. Het isretti
tal
P
g van teksten
die Jje ooit gedeeltelijk
1 ergens
g
g
hebtelezen
in
een
handzame
g
te hebben. Uiterbundel bijeen
f
aard zijn
zijn de g
gekozen fragmenten
g
j
keuzes zoals het
p ersoonlike
fragment
uit De Vissers geliefde
g
g
Medea maar de meeste lezers
zullen zichraa
g
g gdoor deze gids
aan de hand laten nemen om
zich te verbazen over de ze g in skracht van de teksten.
gg
HL

aandacht voor retorica,geschiedg
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Na www.bi'belencultuur.nl
en
1
www.christelikekinderboeken.nl
j
bent u wellichteïnteresseerd
g
geraakt
Braakt in het ggoede en slechte
van de mens. U kunt terecht op
www.waardenennormen.kennis
net.nl. Een recente website die
docenten bijstaat
in het aan-I
scheren
P vangedragsregels. 0 P
www.zestienmiloenmensen.nl
j
staanrakti'kvoorbeelden
van
P
1
projecten
en
informatie
over
Pj
discussies rond waarden en normen. Wie liever inspiratie
zoekt
P
in de oudheid, bij
bi mystiek
en
Y
ridderschapP van de arthurlegende,
g
op
moet eens kijken
o
kijken
www.dit.is king-arthur. Een mooi
voorbeeld van cultuur en verankerde regels omtrent eer en
trouw. Voor recenter Jjeugdsentiment is er
www.g oedenmorgen.nl. Deze
website biedt onverwachte linkmogelijkheden
naar boekjes
I en
g J
versjes
uit
een
ruim
genomen
g
J
kindertijd.
I Wie er niet bij1 staat, is
troubadour Cornelis Vreeswijk
1 die
nog
no altijd
altijd1
springlevend is zo blijkt
uit www.cornelisvreeswijk.nl.
1
Vermoedelijk
Vermoedelijk wordt zijn
1 werk ook
bewaard bij
bi het Nederlands
Theaterinstituut, www.tin.nl; daar
is nu extra aandacht voor theater
in de tweede wereldoorlog,
www.theater2wo.nl, een waardevol archiefvoor CKV-verdieping.
Ping.
Een mooi archief is ook
www.g eheugenvannederland.nl.
De site bevat beelden en teksten
uit de vaak verborgen collecties
46
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V/
van Nederlandse culturele instellin gen. Voor archiefstukken kunt
u natuurlijk ook terecht bij
www.nationaalarchief.nl. Voor
actuele documenten verdient de
www.vernieuwingbasisvorming.nl
de nodige
g aandacht. Voor meer
vrijheid en een eigen
g gezicht.
g
Taal is ongekend
goed
en
g
g verte ggenwoordigd opP het wereldwijde
1
web. Naast al eerdere
gPubliceerde
links noem ik nu ww.taalsite.nl,
een sobere maar verantwoorde
poort; www.literairnederland.nl,
,
,
aardigg en interactief,, maar niet
echt diepgaand;
pg
, ww.boekblad.nl,
bedoeld voor mensen uit het boekenvak, met inlog
mog
eli'kheid.
J
Wie meer regionaal
ggeoriënteerd
g
wil zijn,
o
kijken
op
J moet eens kijken
www.cubra.nl met veel informatie
over literatuur in Noord-Brabant.
Interessant vooroëzieliefhebP
bers: www.vsbP oezieP1
rijs.nl en
www.skep.nl.
P De laatste richt zich
vooral opP de basisschool.
Een belangwekkende
website is
g
www.dialang
.or g. Via deze site
kunt u de sterke en zwakke
kanten van uw beheersingg van
een vreemde taal onderzoeken en
nagaan wat uw niveau van taalvaardigheid
is. Uiteraard is dat
g
niet het belangrijkste.
De website
gJ
draagt
bij dat alle Europese
P
g ertoe bij
landen eensluidende niveaus
voor het talenonderwiJ s gaan
g
hanteren. Eenrachti
P
g
streven, zeker met het oog op
e-learningg e n variabele leerlijnen;
I
in de toekomst wellicht ook van
toepassing
op het moedertaalonP
gP
derwis.

)

i

i
In België
g maken ze doorgaans
g
werk van websites. Een voorbeeld
is www.bocobrussel.be/LinksNls
Literatuur.htm met veel linkmogelijkheden Y
en ook users.sky
net.be/hildedoms/start.html is
om die reden de moeite waard.
Een rondreis lans
g scholen in
eigen
g land is sowieso de moeite
waard. Een inspirerende
site is
P
bijvoorbeeld
www.cambiumned.nl
1
van de sectie Nederlands uit
Zaltbommel. Ook individuen
kunnen het soms niet laten veel
tijd en energie
g in een website over
literatuur te stoppen,
pp zoals Coen
Peppelenbos
met
PP
home.concePts-ict.nl
–coenp/index.htm.
P
OpP het terrein van CKV verwijs1 ik
graag
waar
3
g g naar www.ckv23.com,
veel materiaal voor docenten en
leerlin gen te vinden is. Een
belangrijke
J nieuwe toegangsP oort voor leraren is
www.cultuurplein.nl.
Voor
P
Ijon geren zelf is er onder meer
www.zapr.nl.
Zeer speciaal
voor
P
p
deitaarliefhebber
is
g
www.tabsrus.nl, volledigg door
jongeren
gemaakt
met honderden
1
g
g
liedjes
liedjes en voorzien van
ra
g itaakkoorden. Voor de ontdekkingg van
wereldliteratuur kunt u terecht op
www.amerigo.nl,
g
weliswaar commercieel, maar
vaak toch wel verrassend. Voor
de echte commerciële website
moet u zijn
zijn bij1
www.briefoPbestellin g.nl. Wellicht een idee voor debiklussenj
de leraar die aan
www.ed ucatiefondernemen. n I

nietenoe
heeft.
Enkele gratis
g
g
g
tips:
P
www.g oedPunto Pbestellin g
.nl,
www.enig ediePgan go bestellin
.nl
P
g,
www.veelsurfP lezieroPbestellin g.nl.
HL

Leuke jongens
ens
1 Kunstbende
g bij de

k deed mee in 1991.
99 Voorronde
Noord-Holland, categorie
g
theater. Wat we daar deden weet
ik niet meer, maar wel dat het
onwijs
was. We stonden
P
1 spannend
achter de coulissen te wachten
tot we opmochten,
de hele zaal
P
zat vol en iedereen die we hadden
zien optreden
vonden we veel
P
beter dan onszelf. Dat was ook
zo; we wonnen niet. Maar dat
maakte niet uit want het was een
superervaring
P
g met allemaal toffe
acts en vooral ook leuke jongens,
1 g
want die zijn
I
gl als je
I ergg belangrijk
veertien bent. We werden door
mijn moeder
na de prijsuitreikingg
Pl
terwij
mee naar de autoeslee
tP terwijl
g
helemaal niet wilden want er
stond nogg zo'n gast
g opP het
podium
een
helikopter
P na te
P
doen • niet normaal!
Nu zijn we bijna vijftien
vijftien
1jaar
verder en weet ik dat'dieast'
g
Najib
1 Amhali was, en ik weet ook
kijke
wat er allemaal bij
bij komt kijken
ervoor te zorgen
dat
je
1 als
g
jongere
daar
op
het
podium
'1je
P
P
J g
dingg kan doen. Ik werk nu
namelijk bij de Kunstbende. Het
jaar dat ik meedeed was het
wedstrij
eerste 1jaar dat de wedstrijd
0 initiatief
van het
P
P
toenmaligeministerievanWVC
was er een commissie ingesteld
g
om de kloof tussen jongeren
en
1 g
hetevesti
de
culturele
aanbod
g
g
te dichten. Die kloof was
geconstateerd
door sociologe
g
e
Mieke de Waal in haar rapport
PP
Kunst, daara
'e toch niet heen? in
gJ

8.
99

Creatievelingen
g

Een club – toen – jonge
Jg
creatievelingen,
^ waaronder CandyY
Dulfer, Marion van Thijn
j en Erik
van der Hoffdacht vervolgens
g een
conceP
t uitwedstrijd
voor een wedstrijd
jongeren
maar moesten
1g
laten zien wat hun culturele
aanbod dan was. Dat concept
P
werkte toen voor ons, en
sindsdien heeft het voor
duizenden jongeren
gewerkt.
g
J g
Dit komt naar mijn
idee
omdat
J
jongeren
en
hun
creatieve
uitingen
g en
g
bijj de Kunstbende heel serieus
genomen
worden. De
regionale
g
voorrondes
vinden
bijvoorbeeld
1
plaats in
Pprofessioneel
geoutilleerde
g
theaters,
schouwburen
g
eno
odia
P PP
zoals de Meervaart in Amsterdam,
De Lawei in Drachten, Schouwburg
g
Odeon in Zwolle, Nighttown
in
g
Rotterdam en 013in Tilburg.g Wat
ze ook verzonnen hebben, voor
elke deelnemer staat de crew van
licht- eneluidstechnici
g
presentatoren, kleedkamerwachten 'juryleden et cetera klaar.
Daarnaast worden jongeren
actief
1g
betrokken bij1 de invullingg van de
activiteiten,, de uitstralingg van de
campagne en het bedenken van
jaarlijkse
thema dat aan de
1
wedstrijd
1 verbonden wordt.
Een aantal oud-deelnemers heeft
mede dankzij deze volwaardige
g

benaderin
benaderingals artiest het creatieve
talent verder ontwikkeld en er
werk vanemaakt.
Abdelkader
g
Benali, Trijntje
Oosterhuis,
Krezip,P,
J
Rashid Novaire, Ayatollah,
Musa,
Sanne Vogel
g en Claudia de Brei'J
zijn
P voorbeelden van
J een paar
succesvoleworden
Kunstbendeg
deelnemers.
Actief beziget
cultuur
g

Toch is het voornaamste doel van
de Kunstbende niet zozeer het
lanceren van nieuwe sterren,
alswel 'een zoroot
g mogelijk
gl
aantal jongeren
1g
zich actief met
cultuur bezigg te
laten houden,
en hen in staat
te stellen zich
creatief te
uiten.' Met
andere
woorden: mijn
1
,A vrienden en ik
mochten er ook
staan met onze act in lederhosen.
Ditg
g e even dat iedereen die
maar wil eens kan uitproberen
hoe
P
het is om zich blootteeven
oop
g
eenodium
en daar al dan niet
P
mee verdergaat, maakt de
Kunstbende volgens
g mij zo de
moeite waard. Daar was overigens
g
niet iedereen meteen van
overtuigd.
moest
g In die beginjaren
gJ
er hardeknokt
worden om
g
overeind te blijven,
want binnen
1
de culturele sector was het toen
helemaal nogg niet zo vanzelfs P re kend om jongeren
actief bij
bij
1 g
cultuur te betrekken. De
Kunstbende distantieerde zich in

nadrukkelij van het
die tijd ook nadrukkelijk
onderwijs,want meedoen deed je
1
vrij wil.
in je vrije tijd en uit vrije
Vijftien
1jaar later

jaa
De situatie is in vijftien
jaar
1 veranderd: CKV is een
verplicht
vak opP middelbare
P
scholen, in de afgelopen
KunstenPla pPeriode werd zo
ongeveer elkeg
culturele instelling
vriendelijk doch dringend
g verzocht
iets met 1
'ongeren te doen, en in
feite is het onderwijs1 als
samenwerkingspartner essentieel.
De hele doelgroep
g P zit er!
Bovendien is de Kunstbende
allangg niet meer de enige
g die
jongeren
jon eren uitdaagtom het podium
P
te beklimmen. Uiteenlopende
P
talentenjachte en
wedstrijden,
talentenjachten
1
evenementen voor en
door jongeren
vragen
g om hun
1g
aandacht.Jongerencultuurheeft
g
zo'nrominente
plaats
weten te
P
P
veroveren in het maatschappelijke
PP 1
leven dat er ook vanuit het
commerciële veld steeds meer
gelderenevents
en energie
1g
g in jongerenevents
en 1
jongerenmarketing
gestoken
gg
g
wordt. Kortom: tegenwoordig
g
g
moet er strenggggeselecteerd
worden.
Het dwingt
g ons om scherpP te
blijven.
Als
we niet constant
1
bijhouden wat voor hen belangrijk
gl
is lopen
dat we iets
P we het gevaar
g
bieden waar ze zich niet toe
aangesproken voelen. En zie ze
dan maar eens te motiveren om uit
vriej wil mee te doen.
Samenwerken

Verder is samenwerken van
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cruciaal belangg om als nonP rofitorg anisatie tussen alle
boodschappen
PP die aan jongeren
1g
blijve en
gericht
zijn
overeind te blijven
g
te vallen. P
Op alle fronten
en o
P
op
alle niveaus is de Kunstbende
korte en langdurige allianties
aangegaan met andere clubs. De
regionale
coördinatoren die de
g
zestien voorrondes organiseren
g
zijn
zijn ondergebracht
bij1Ppartners als
g
De Muzerie, Keunstwurk, Stichting
Kunst en Cultuur Gelderland,

5

Passionate, Stichtingg Bosse Nova
en Buro PinkPP
o . De werving van
deelnemersebeurt
samen met
g
talloze buurtcentrare gionale
festivals, bibliotheken, CKVdocenten et cetera. De stimuleringPl
srijzen die de winnaars van
de voorrondes en de finale mee
naar huis krijgen,
Ig worden ter
beschikkin gesteld door een
beschikkin
hoeveelheid organisaties
g
en bedrijven
die het ook
J
belangrijk
g J vinden dat jongeren
1g

november 2004

Dag van het literatuuronderwi
Onder de titel `Ik wil gelezen worden, maar :hae. vindt in
Rotterdam de tweë aarlijkse dag voor docentenplaats. Meer
i
tiék.net/dlo o
atie:vvrv^^
ièk@boé
19 en 20 na àraber _z0ti4.

Het 5choolvalz Nerlands
jaarlijkse conferentie; over 'het vak, in de stroom Literatuur
onder meer aanït it voor poetry slams in de Tweede Fase,
en literatuur en film. Meer informatie:
detectives in de
ac.be%hsg:
hitlr://mé

hun creatieve ambities kunnen
uitleven.
jubileum

In 2005vieren we dat de
Kunstbende J aar
jaar bestaat.
In elkerovi
P ncie wordt contact
ggezocht met andere regionale
g
om een sterk
Jg
en opwindend
festivalProgramma
P
te bieden, waar jongeren
1 g
simpelweg
P
g niet omheen kunnen.
Sterker nog:
g ze staan zelf

blijf de
centraal. Wat mijJ betreft blijft
met deze combinatie
van intensieve aandacht voor
jongeren
en hun cultuur en een
Jg
constructieve samenwerkingg met
verschillendearti'en
J ^een stevigg
de dienst
Pplatform waar Ijongeren
g
uitmaken. En waar de leuke
Jjongens
g te vinden zijn.
1n
Iris Daalder

Januari/fiebnaucrí 2005
Studiedag Lezen in het vrnbo
Derde editie van twee eerdere, succesvo lle dagen in februari
ti april 2004. Informa tie: è.olijkan@cedani.
ir fe^à^ua ri 2905

an de Taal, gunsten en Cultuur
ijkse.studiedag.iri Groningen. Meer inf6
www.rug.nl/uclo/TlceriG 'of tel. (05°) 363-52, 83.
a.ar3

e:

8-18 »dart soot
Boekenweek
Spiégei van de lage laden; boeken over geschiedenis. Voor
alle leerkrachten Nèdetlands in de Tweede Fase ís een les-

ët béschikbaar. Meer informatie: wvvw.cpnb.^l.

muz

ikanten,
informa

Haag xmet schrijvers,
ers en beeldend kunstenaars.
óssingbtrrdei.

27januari xo.ós
Landelijke _
erna van dit jaar is de verkiezing van de nieme dichter
des vaderlands. ie r informatie: www.poe

Jaarlijkse
tl^ch^,

studiedag in ivíuziekcèntrum._Vrerienburg in

dit.kèer over jeugdliteratuur in het voortgezet onderwijs:
^éé ïnformatie: www.leien.nl of tel. (6zo) 623 os 66.
ip *got 2005--; .
B Bcxeks Oag van de Literatuur

Tvveejaarlijksè-_dag vödr leerlingen in dè Tweede-Fase;
isèerd door BuIkBoek; tei. (ozo) 627:9549"o
kbOelc.net:
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