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Beelden van de wereld
‘A doll, a mill, a tulip-tulip-tulip, and a wooden shoe.’ Het liedje ‘Souvenir uit
Holland’ uit de musical Ja zuster, nee zuster van Annie M.G. Schmidt speelt op
humoristische wijze in op het beeld dat veel Amerikanen van Nederland hebben.
Beeldvorming is aan de orde van de dag. Algemeen wordt aangenomen dat kranten,
radio en televisie de belangrijkste rol spelen in hoe mensen elkaar zien en beoordelen.
Er is veel onderzoek beschikbaar over hoe deze media de beeldvorming beïnvloeden
door over bepaalde culturen op een stereotypische manier te berichten. Dat ook in
media als boeken, theater, film en games nationaliteiten en culturen verrassend vaak
op dezelfde wijze worden voorgesteld is veel minder bekend. Het is de verdienste
van literatuurwetenschapper en historicus Joep Leerssen dat de aandacht voor de
invloed van cultuuruitingen op beeldvorming de laatste jaren is toegenomen. In 2008
ontving hij de prestigieuze NWO-Spinozapremie voor zijn vernieuwende bijdrage
aan de imagologie, een academische discipline die onderzoekt hoe literatuur, theater
en film nationaliteiten, culturen en samenlevingen representeert.
Tot nu toe is er in de studie van de jeugdliteratuur nog maar weinig aandacht
geweest voor imagologie en dat is opmerkelijk, omdat jeugdboeken van oudsher
worden gezien als een belangrijk medium om kinderen vertrouwd te maken met de
wereld om hen heen. Jeugdboeken zijn daarmee niet te onderschatten beeldvormers
en onderzoek naar hoe culturen worden voorgesteld in kinderboeken, naar hoe
nationale identiteiten in beeld worden gebracht en welke clichés daarbij wel en niet
worden ingezet is dan ook van groot belang. Alle reden dus om imagologie tot thema
van dit voorjaarsnummer te maken.
Emer O'Sullivan was één van de eerste onderzoekers die wees op de perspectieven
die de imagologie biedt voor de studie van de jeugdliteratuur. In haar ‘Imagology
Meets Children's Literature’, dat voor deze gelegenheid is vertaald naar het
Nederlands, verkent ze de mogelijkheden van onderzoek naar representaties van
culturen in kinderboeken. Ze wijst
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er op dat het daarbij niet alleen gaat om beeldvorming rond andere culturen. Zeker
in koloniale jeugdliteratuur worden beelden van ‘de ander’ vaak ingezet om te komen
tot een positief zelfbeeld om zodoende de koloniale expansie te legitimeren. Concrete
voorbeelden van dit ‘wij/zijdenken’ in de jeugdliteratuur zijn te vinden in de bijdrage
van Helma van Lierop die in twee jeugdtijdschriften van rond 1900 op zoek ging
naar overeenkomsten tussen de verbeelding van de Nederlandse cultuur aan de ene
kant en vreemde culturen aan de andere kant.
Dat beelden, ook van de eigen cultuur, cultuurhistorisch bepaald zijn, laat Sanne
Parlevliet zien in ‘Heimwee naar Holland’, waarin ze ingaat op veranderingen in de
representatie van Nederland als ‘heim’ in historische jeugdboeken. Het artikel van
Saskia de Bodt over clichés over Nederland in geïllustreerde Amerikaanse
kinderboeken bevestigt dat tulpen, klompen en molens naast schaatsen heel lang
inderdaad de Amerikaanse blik op Nederland hebben bepaald. Waar de Amerikanen
zo hun vastomlijnde ideeën hadden over Nederland, hebben Nederlanders, Vlamingen
en Duitsers op hun beurt een gefixeerd beeld van Zweden, zo blijkt uit de bijdrage
van Chiara Coen. Het is voor hen een land dat onlosmakelijk verbonden is met de
boeken van Astrid Lindgren.
De afgelopen jaren is de Nederlandse jeugdliteratuur verrast met drie bijzondere
jeugdromans van Rindert Kromhout over kinderen die opgroeiden in het artistieke
milieu van de Bloomsbury groep van Vanessa Bell en Virginia Woolf. Britta Jung
gaat vanuit een imagologisch perspectief in op het beeld van het (post-)Victoriaanse
Engeland in deze romans.
Beeldvorming van joden is, met de Tweede Wereldoorlog in het collectieve
geheugen, een thema dat velen sinds die tijd bezighoudt. Het is om die reden dat het
ook in dit themanummer over imagologie aandacht krijgt. In het artikel van Sara Van
den Bossche wordt het beeld van joden in The Ghostwriter van Philip Roth en het
dagboek van Anne Frank onderzocht.
Natuurlijk is er niet alleen aandacht voor imagologie. Er is een bijdrage van Emma
Eigenraam die drie Young Adultboeken bespreekt over jongeren die geconfronteerd
worden met de eindigheid van het leven in een levensfase die bij uitstek gericht is
op de toekomst. Sandro van der Leeuw bekijkt Pinokkio, de klassieker van Carlo
Collodi, vanuit een verrassende

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

7
invalshoek. Hij gaat na wat de gedaantewisselingen van de Blauwharige Fee in de
vele bewerkingen zeggen over haar rol als vrouw.
Het voorjaarsnummer sluit af met drie besprekingen van spraakmakende boeken:
Bunkerdagboek van Kevin Brooks (Geertjan de Vugt), Vlam van Floortje Zwigtman
(Karen Woets) en Valavond van Marita de Sterck (Carlien Vermeiren).
Kortom, dit nummer van Literatuur zonder leeftijd geeft opnieuw een veelzijdig
beeld van wat de studie van de jeugdliteratuur te bieden heeft.
Helma van Lierop-Debrauwer
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Wat imagologie kan betekenen voor de jeugdliteratuur
Emer O'Sullivan1
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn binnen de studie van jeugdliteratuur
diverse benaderingen ontwikkeld - van eenvoudige ideologiekritiek tot meer
uitgewerkte toepassingen van postkoloniale theorieom te analyseren hoe en met welk
doel leden van andere nationale, culturele, raciale en etnische groepen in teksten
voor kinderen en jongeren worden gerepresenteerd. Imagologie, een discipline binnen
de vergelijkende literatuurwetenschap die specifiek gericht is op culturele constructie
en literaire verbeelding van nationale karakters, heeft echter nog niet veel voet aan
de grond gekregen. In dit artikel beschrijft Emer O'Sullivan deze benadering en hoe
deze de studie van jeugdliteratuur zou kunnen verrijken.
Vreemdelingen, leden van andere nationale en etnische groepen, zijn van oudsher
een geliefd onderwerp in jeugdboeken. Een van de eerste geïllustreerde
encyclopedieën voor kinderen, het twaalfdelige Bilderbuch für Kinder (1792-1830)
van Bertuch, gelijktijdig gepubliceerd in het Duits, Engels, Frans en Italiaans, bevat
korte artikelen over onderwerpen als dierkunde, geografie en antropologie. In de
rubriek ‘mensen en kleding’ vinden we afbeeldingen van bijvoorbeeld Amerikaanse
Indianen en inwoners van Soedan, Groenland en de Schotse Hooglanden die reizigers
vanuit Centraal Europa verwelkomen in hun hut. Deze exotische plaatjes waren
bedoeld als leerzaam, maar bleken ook zeer onderhoudend en geleidelijk verhuisden
de buitenlanders en buitenlandse oorden uit de encyclopedieën en
aardrijkskundeboeken naar de in de negentiende en begin twintigste eeuw zo populaire
avonturenboeken. De hedendaagse multiculturele literatuur beoogt in plaats van
ontspanning vooral reflectie op etnische en culturele diversiteit in steden en landen.

1

Dit artikel van Emer O'Sullivan verscheen eerder in IRCL, 4 (1), 2011, pp. 1-14. Voor dit
themanummer van Literatuur zonder leeftijd is het vertaald door Bea Ros.
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Zoals een tijdschrift voor internationaal onderzoek naar jeugdliteratuur betaamt, heeft
International Research in Children's Literature (IRCL)2 diverse artikelen gewijd aan
het thema van de constructie van nationale en culturele identiteit en de verbeelding
van ‘de ander’ in jeugdboeken. Zo onderzocht Anna Karlskov Skyggebjerg de
verbeelding van nationale identiteit in twee historische jeugdboeken die beide de
legende over de Deense vlag en de verovering van Estland in de dertiende eeuw
navertellen. In een tweede artikel keek Björn Sundmark naar de representatie van
macht en nationaliteit in Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige (1906) en beschreef hij hoe Lagerlöf een ‘folkhem’ creëerde waarin sociale
klasse, etnische groepen en taalverschillen werden opgevoerd voor een Zweeds
gevoel van thuishoren. In haar artikel ‘Internationalism, Transculturalism and
Globalisation’ verkende Anna Katrina Gutierrez het verband tussen ‘glocalisatie’ en
de vorming van een nationale identiteit in geïllustreerde hervertellingen van vier
Filipijnse sprookjes uit de serie Mga Kwento ni Lola Basyang van Severino Reyes.
Marek Oziewicz (2010) legde bloot hoe schrijvers als Philip Pullman, Jonathan
Stroud en J.K. Rowling in hun boeken de westerse politieke en sociaal-culturele
superioriteit ten opzichte van Oost-Europa bestendigen. De ontwikkeling van wat
Michelle Superle (2010) aanduidt met ‘de “syncratische biculturele” identiteit’ of
het ‘masala zelf’ (p. 131) van Amerikaans-Indiase jongeren van de tweede generatie
in hedendaagse romans van Aziatische schrijvers buiten Azië staat centraal in een
recent nummer. In datzelfde nummer onderzocht Evelyn Arizpe hedendaagse
YA-avonturenverhalen die zich in Latijns-Amerika afspelen om na te gaan in hoeverre
lezers beelden van landschap, cultuur en bewoners die voortkomen uit een koloniaal
discours krijgen voorgeschoteld.3
Deze inspirerende artikelen putten, evenals de boeken over aspecten van nationale
identiteit onder redactie van Webb (2000) en Meek (2001), en de monografieën van
Bradford (2001) en Sands-O'Connor (2007), uit verschillende discoursen:
postkoloniale studies, multiculturalisme, oriëntalisme en globalisme. Maar één
benadering, exclusief gewijd aan de con-

2
3

IRCL is het tijdchrift van de International Research Society of Children's Literature (IRSCL)
waarin Emer O'Sullivan haar artikel publiceerde.
Zowel het artikel van Superle als van Arizpe zijn verschenen in IRCL, 3 (2), 2010.
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structie en representatie van zelfbeelden en beelden van de cultureel andere, bleef
onder onderzoekers van (beelden in) jeugdliteratuur vooralsnog grotendeels
onopgemerkt.4

Imagologie
Imagologie (als begrip technisch gezien een neologisme5) is een benadering uit de
vergelijkende literatuurwetenschap waarin de literaire verbeelding van mentale
beelden van de ander en het zelf centraal staat. Een recente definitie is die van Ton
Hoenselaars en Joep Leerssen (2009):
Imagology is based on, but not limited to, the inventory and typology of
how nations are typified, represented, and/or caricatured in a given tradition
or corpus of cultural articulations. On the basis of the analysis of texts or
cultural artefacts, it raises questions about the mechanism of national/ethnic
‘othering’ and its underlying self-images. Questions raised concern the
relation between ‘character’ and ‘identity’; historical variability; genre,
canonicity, and irony; and intermediality. (p. 251)
De oorsprong van imagologie is te vinden in Frankrijk, waar begin twintigste eeuw
onderzoekers geïnteresseerd waren in de veranderingen in het beeld van Duitsland
en Duitsers in de Franse literatuur en de vraag hoe dit beeld werd bepaald door de
sociaal-historische context. Deze nieuwe tak van de vergelijkende
literatuurwetenschap werd echter in de kiem gesmoord door René Wellek in zijn
lezing ‘The Crisis of Comparative Literature’ uit 1958. Met de vraag ‘It may be all
very well to hear what conceptions Frenchmen had about Germany or about England
- but is such a study still literary scholarship?’ (geciteerd uit Wellek 1963, p. 284)
schoof hij imagologische studies terzijde omdat ze niet behoren tot de

4
5

Oziewicz is de uitzondering, hij gebruikt het begrip imagologie wel en verwijst naar deze
benadering.
Terwijl Franse en Duitse onderzoekers zonder problemen het begrip ‘imagologie’ gebruiken,
geven sommige Engelse wetenschappers de voorkeur aan ‘image studies’. Het risico is echter
dat ‘image’ hierin wordt opgevat als een getekend plaatje in plaats van een mentaal beeld en
dus ten onrechte doet denken aan ‘visual studies’.
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zuiver vergelijkende literatuurwetenschap. Hij zag er niets meer in dan nationale
psychologie, sociologie en ‘Stoffgeschichte’ in een nieuw jasje. Desondanks spande
Hugo Dyserinck, hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap in Aken, zich vanaf
de late jaren zestig in om de imagologie verder te ontwikkelen, waarbij hij de focus
legde op zowel de intrinsieke literaire functie en het algemene ideologische belang
van nationale beelden. Joep Leerssen, een voormalige student van Dyserinck en nu
vooraanstaand onderzoeker in dit gebied, startte aan de Universiteit van Amsterdam
binnen Europese Studies historisch onderzoek naar de interactie tussen het discours
en de politieke invocatie van nationale karakters en hun retorische representatie in
literaire teksten.
Sinds het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw is de literaire verbeelding
van wat vreemd en anders is door onderzoek naar oriëntalisme, postkolonialisme,
alteriteit (het beeld van de ‘ander’) en mentaliteitsgeschiedenis centraal komen te
staan in literair-cultureel onderzoek. In het verlengde van de toenemende
belangstelling voor culturele stereotypering en constructies van identiteit groeide er
nieuwe interesse voor imagologie. Als benadering gaat ze vooraf aan de recentere,
zojuist genoemde onderzoeksrichtingen, maar ze wordt er ook door gevoed. Het door
Manfred Beller en Joep Leerssen samengestelde baanbrekende handboek Imagology.
The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters en
het themanummer van het European Journal of English Studies over ‘The Rhetoric
of National Character’ zijn samen sterke aanwijzingen voor deze hernieuwde
belangstelling.
In zijn programmatische artikel ‘Imagology: History and Method’ noemt Leerssen
vier basisprincipes van de imagologie en positioneert hij deze benadering als tak van
de literatuurwetenschap. De eerste premisse is dat imagologie ‘furnishes continuous
proof that it is in the field of imaginary and poetical literature that national stereotypes
are first and most effectively formulated, perpetuated and disseminated’ (2007, p.
26). Het tweede principe is dat beelden eerst en vooral effect hebben vanwege ‘their
intertextual tropicality [...], the primary reference is not to empirical reality but to an
intertext, a sounding-board, of other related textual instances’ (p. 26). Het derde
principe is dat literaire bronnen door hun lange levensduur beelden door de tijd heen
bestendigen. Dit geldt uiter-
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aard alleen voor min of meer canonieke teksten. Het vierde en laatste principe is dat
literatuur als genre bij uitstek geschikt is voor de verspreiding van stereotypen, omdat
ze vaak werkt vanuit een voorondersteld ‘“suspension of disbelief” and some (at
least aesthetic) appreciative credit among the audience’ (p. 26). Deze vier factoren
vormen het bestaansrecht van de imagologie.
In hetzelfde artikel somt Leerssen vervolgens de ‘methodological assumptions’
(p. 26) van de imagologie op. Hoewel het strikt genomen geen methodologie is
(interessant is dat hij het harde begrip ‘methodologisch’ gebruikt als kwalificatie bij
het zachtere begrip ‘assumptions’) is Leerssens opsomming de eerste systematische
formulering van de principes van imagologisch onderzoek en daarmee verdienen ze
het hier alle tien gepresenteerd te worden:
1 Het uiteindelijke doel van image studies is een theorie van culturele of nationale
stereotypen, en niet van culturele of nationale identitei t: ‘the imagologist's
frame of reference is a textual and intertextual one’ (p. 27). Het doel is niet om
een samenleving te begrijpen, maar een discours van representatie.
2 De gerepresenteerde nationaliteit (‘the spected’) wordt altijd weerspiegeld in
het perspectief van de tekst of het discours waarin ze vertegenwoordigd wordt
(‘the spectant’); imagologen zijn vooral geïnteresseerd in de dynamische
wisselwerking tussen ‘those images which characterize the Other (hetero-images)
and those which characterize one's own domestic identity (selfimages or
auto-images)’ (p. 27).
3 Imagologie maakt onderscheid tussen feitelijke uitspraken als ‘Frankrijk is een
republiek’ en wat Leerssen ‘imaginated discourse’ (p. 28) noemt, bijvoorbeeld
‘de Fransen zijn vrijheidslievende individualisten’. Algemeen kun je stellen dat
‘imaginated discourse singles out a nation from the rest of humanity as being
somehow different or “typical”, and [...] articulates or suggests amoral
collective-psychological motivation for given social or national features’ (p.
28). Imagologie houdt zich daarom vooral bezig met ‘the characterological
explanation’ van culturele verschillen.
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4 Bij het bestuderen van een literaire tekst is de eerste taak van een imagoloog
om de intertekst van een bepaalde nationale representatie als troop vast te stellen.
Hij moet vervolgens zowel de traditie van deze troop als de tradities van diens
goed- of afkeuring onderzoeken. Slechts als hij zich bewust is van deze tradities
kan de onderzoeker bepalen hoe een troop precies in de tekst ontvouwd wordt,
in welke mate deze doorklinkt, wordt versterkt en gevarieerd, genegeerd of juist
belachelijk gemaakt door de betreffende tekst (cf. p. 28 en O'Sullivan, 1989).
5 Daarna moet de imagoloog de troop onderzoeken in de context van de tekst,
daarbij rekening houdend met de verschillende algemene conventies en
technieken in verschillende soorten fictionele, verhalende, poëtische, dramatische
en visuele teksten. De tekstuele behandeling van een gegeven beeld kan alleen
adequaat benaderd worden als je rekening houdt met en je bewust bent van deze
genrespecifieke conventies, (narratieve) technieken en codes.
6 Essentieel is natuurlijk om de tekst in een historische context te plaatsen, omdat
literaire teksten gemaakt noch geïnterpreteerd kunnen worden in een ‘timeless,
aesthetic nevernever-land’ (p. 28).
7 Een urgent pragmatisch perspectief dat desondanks niet vaak ingenomen wordt,
betreft de vraag naar het beoogde publiek van de tekst. Dit is essentieel bij een
literatuur die zozeer door haar publiek bepaald wordt als de jeugdliteratuur. Het
gaat om de vraag ‘How is its rhetoric and deployment of national tropes geared
to this target audience? Is there any evidence concerning the text's reception
and impact?’ (p. 28).
8 Een volgend perspectief dat Leerssen schetst betreft onderzoek naar de aard
van de dynamiek waardoor beelden kunnen veranderen in tegenovergestelde
representaties, zoals de verschuiving van het beeld van Duitsers als
dichters-filosofen naar tirannieke technocraten of dat van Ieren als onbezonnen
gewelddadig naar poëtisch sentimenteel.
9 Naast de dynamiek van het plaatsen van de eigen cultuur tegenover een andere
bestaat een andere functie van beelden die onderzocht
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moet worden: hun rol in het scheppen of instandhouden van een notie van
eigenheid (‘selfhood’) door historische herinnering en cultureel geheugen. Dit
is bij uitstek belangrijk voor onderzoek binnen de jeugdliteratuur.
10 Ten slotte benadrukt Leerssen de vergelijkende aard van het onderzoek naar
nationale beelden, omdat het ‘addresses cross-national relations rather than
national identities’ (p. 29). Pas door te kijken naar multinationale fenomenen
worden bepaalde patronen van nationale karakterisering duidelijk. Leerssen zelf
heeft enkele verbeelde moreel-karakterologische tegenstellingen geïdentificeerd
die nationaal onbepaald zijn en in verschillende contexten kunnen voorkomen:
‘Northern-cerebral vis-à-vis southern-sensuous, peripheral-timeless vis-à-vis
central-modern, or western-individualistic-active vis-à-vis
oriental-collective-passive’ (p. 29). Op basis van dergelijke patronen stelt
Leerssen dat onze manier van denken in termen van nationale karakters ‘boils
down to an ethnic-political distribution of role patterns in an imaginated
anthropological landscape’ (p. 29). Hij besluit zijn artikel terecht met de uitspraak
dat juist dit perspectief de uitdaging vormt voor de imagologie en een belofte
is voor toekomstig onderzoek.

Samengevat: interculturele relaties in termen van percepties van landen of culturele
groepen, beelden en zelfbeelden en hun representatie in literatuur vormen het
traditionele object van imagologisch onderzoek. Hedendaagse image studies
bestuderen niet zozeer de verwijzingen naar de empirische werkelijkheid, maar de
manieren waarop een beeld en de historische context ervan worden uitgedrukt in
teksten. In plaats van te vragen ‘Zijn Spanjaarden/Fransen/Chinezen echt zo?’ luidt
de vraag ‘Hoe worden ze verbeeld en waarom?’ Imagologie bestudeert zowel de
context van hedendaagse geschiedenis als conventies in het discours, zoals
intertekstualiteit, door middel van vragen als ‘Waar komen de beelden vandaan,
waarom en hoe worden juist deze beelden in deze specifieke tekst op dit moment
gebruikt?’ Ze bestudeert ‘the complex links between literary discourse on the one
hand and national identity-constructs on the
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other’ (Leerssen, 2000, p. 270). Als een kritische theorie en een transnationale
cultuurhistorische benadering van nationale stereotypen kijkt imagologie verder dan
snapshots van hoe een natie of etnische groep is neergezet in bijvoorbeeld hedendaagse
fictie, en is ze gericht op een grootschaliger historische contextualisering en studie
van tradities en patronen in tropen en op de ‘grammatica’ van cultuuroverstijgende
representatie (Leerssen, 1997, p. 294).
Imagologie is een tekstgebaseerde discipline; haar studieobject zijn mentale beelden
en hun representatie in taal, maar er is tot nu toe nog weinig aandacht besteed aan
fysieke beelden, aan visuele representaties. De exclusieve belangstelling voor het
literaire woord is een erfenis van het feit dat de imagologie haar bestaansrecht als
tak van literatuurwetenschappen moest verdedigen. Nu de representatie van cultuur
in toenemende mate het privilege wordt van visuele media, kan de imagologie daar
niet langer omheen. Onderzoek naar jeugdliteratuur, vertrouwd met hybride en
multimediale vormen zoals het prentenboek met zijn wisselwerking tussen tekst en
beeld, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de imagologie door te tonen hoe de
analyse van dit rijke corpus van zowel tekstuele als visuele thema's bijdraagt aan het
algemene onderzoek naar representatie van culturen.

Imagologie en jeugdliteratuur
Jeugdliteratuur als verbeelding van culturele identiteit, is bij uitstek een rijk gebied
voor imagologisch onderzoek. Het verschaft jonge lezers zowel hun vroegste beelden
van de wereld waarin ze zich geleidelijk gaan bewegen, als de taal die ze nodig
hebben om die wereld te begrijpen. Jeugdliteratuur is de tak van literatuur die het
meest gelezen en gedeeld wordt door leden uit verschillende lagen van de bevolking;
het is een gelegitimeerde vorm van communicatie over wat het betekent om tot die
specifieke groep te behoren. Het fungeert in dit opzicht als een reservoir voor het
collectieve geheugen van een natie. Als plaats voor tradities, overtuigingen en
gewoonten weerspiegelt het openlijk of impliciet de dominante sociaal-culturele
normen, inclusief zelfbeelden en beelden van de ander. Het vervult een sleutelrol in
de internalisering van een zelfbeeld

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

16
bij het beoogde lezerspubliek van kinderen en bestendigt die eigenheid voor de
volwassenen die de teksten produceren, verspreiden en samen met kinderen lezen.
Toch is jeugdliteratuur een van de minst onderzochte gebieden binnen de
vergelijkende imagologie en schenken jeugdliteratuuronderzoekers, op enkele
uitzonderingen na,6 nauwelijks aandacht aan deze benadering. Vroege studies naar
beelden in jeugdliteratuur gingen zelden verder dan een simpele thematische
inventarisatie van karakters uit bepaalde groepen en negeerden de ‘complex links
between literary discourse, on the one hand, and national identity constructs on the
other’ (Leerssen, 2000, p. 270). In de jaren zeventig van de vorige eeuw groeide het
bewustzijn van een eurocentrische vooringenomenheid en uitingen van raciale of
etnische vooroordelen in jeugdliteratuur. Extreme vormen van deze kritiek onder de
vlag van ‘politieke correctheid’ leidden tot twijfelachtige resultaten zoals de
verbanning van het bakerrijmpje ‘Baa baa black sheep’ uit kinderdagverblijven en
basisscholen omdat het racistisch zou zijn. De karakterisering van Afro-Amerikanen,
Afrikanen of de Derde Wereld in het algemeen alsook van migranten waren populaire
onderwerpen in onderzoeken naar ‘discriminatie’, ‘vooroordelen’ en ‘racisme’ in
jeugdliteratuur (cf. Dixon, 1977; Becker, 1977; Renschler & Preiswerk, 1981). De
Duitse studie van Marieluise Christadler uit 1978 over de militarisering in de Duitse
en Franse jeugdliteratuur voor 1914 luidde een andere benadering van beeldonderzoek
in jeugdliteratuur in door te tonen hoe wederzijdse beelden in deze jeugdboeken
werden benut als propaganda om de jeugd te mobiliseren voor de Eerste Wereldoorlog.
In Comparative Children's Literature, de eerste Engelstalige monografie over
vergelijkende benaderingen van jeugdboeken, wees ik image studies aan als een van
de negen onderzoeksgebieden van vergelijkend jeugd-

6

Een van hen is Dominique Sandis die een model voorstelde gebaseerd op vertaalanalyses,
vooral Göte Klingbergs ‘zones of intranslatability’, en imagologie in de vorm van een checklist
voor de elementen van literaire constructie van naties en nationaliteiten (p. 105), zoals
‘customs and tradition’, ‘religion’, ‘history and cultural heritage’, ‘society/everyday life and
objects’, ‘ideology/politics’, ‘narrative particularities’ en ‘intertextuality’. Bruikbaar als
checklist, maar zwak als een ‘model of components of nation(ality)’ doordat heterogene
elementen als representatie (zoals fysiek voorkomen) en discours (zoals literaire technieken)
worden behandeld alsof ze op een en hetzelfde niveau liggen.
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literatuuronderzoek en geef ik een globaal overzicht van het onderzoek op dit terrein.7

De configuratie van ‘vreemdelingen/anderen’ in de jeugdliteratuur
Het thema van de vreemdeling komt in jeugdliteratuuronderzoek het meest voor. Het
onderzoek varieert van traditionele thema- en motiefstudies die enkel bestaan uit een
inventarisatie van de ene culturele groep of natie in de literatuur van de ander, tot
diepgaander onderzoek naar de ideologische structuur van teksten. Het beeld van de
indiaan of van Aziatische culturen zijn bijvoorbeeld populaire thema's in studies
vanuit multicultureel perspectief (zie onder meer Monroe, 1997). Sommige van deze
onderzoeken zijn vanuit een duidelijk ideologie-kritisch perspectief geschreven
(Maddy & MacCann, 2008). Daarnaast zijn er talloze studies naar de representatie
van afzonderlijke naties, regio's of etnische groepen. Voorbeelden van dergelijk
onderzoek wat betreft de Duitse jeugdliteratuur zijn Grenz (1996) over Turkije,
Eberlein (1991) over de Sovjet-Unie, Attikpoe (2003) over Afrikanen en Briel (1989)
over zigeuners.
Een van de mogelijke tekortkomingen van een dergelijke focus op een enkele
groep of natie is dat het thema te geïsoleerd bekeken wordt, waardoor verbanden en
overeenkomsten met de representatie van andere groepen niet gezien worden. Een
andere tekortkoming kan liggen in een te beperkte reikwijdte van het corpus in de
tijd: vaak wordt de historische variatie van de representatie over het hoofd gezien,
omdat de analyse slechts enkele snapshots uit een beperkte, vaak hedendaagse,
periode omvat. Een laatste mogelijke tekortkoming is wanneer de vraag naar
stereotypen uit de context van de totale tekst wordt gehaald. Een studie die deze
tekortkomingen op voorbeeldige wijze heeft weten te omzeilen is het grote
imagologie-onderzoek van de Universiteit van Leipzig: een historisch onderzoek
naar de representatie van alle vreemdelingen in de Duitse jeugdliteratuur, zowel die
van voormalig Oost- als West-Duitsland, tussen 1945 en 2000. De publicatie
(Weinkauff & Seifert, 2006) van ruim duizend pagina's, is gebaseerd op een database
van ruim achtduizend primaire teksten en gaat zowel over het beeld van verre

7

Zie ook het overzicht in O'Sullivan (2007).
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culturen (Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Afrika) als over culturen dichter bij
Europa om zo de veranderende perceptie en karakterisering van anders-zijn over een
periode van een halve eeuw te schetsen, ook met aandacht voor de rol van culturele
transfer. Vanuit het perspectief van de imagologie vergelijkt en bevraagt deze studie
verschillen in beeldvorming door de tijd heen, waarbij in de loop van de jaren een
vermindering van exotisme wordt gesignaleerd. Maar er is ook aandacht voor
synchrone verschillen, bijvoorbeeld tussen de rol en functie van het avonturenverhaal
in de beide Duitslanden. De studie laat zien hoe vruchtbaar een dergelijke diachrone
en multinationale benadering kan zijn, omdat ze, in tegenstelling tot een bilaterale
studie (het beeld van natie A in de literatuur van natie B), een verschuiving kan
aantonen in de relatieve status van landen en culturen op een bepaald moment en dit
kan relateren aan de culturele en politieke context.

Cultuurspecifieke topografie
Hoe tekstuele en visuele representaties van culturele, nationale of regionale identiteit
verbonden kunnen zijn met het landschap is onderzocht door onder andere Reinbert
Tabbert (1995). Hij heeft, met een focus op zelfbeelden, de dominantie en betekenis
van bepaalde omgevingsaspecten in jeugdboeken uit verschillende landen onderzocht,
zoals het bos in de Duitse, de tuin in de Engelse, de bergen in de Zwitserse en de
afgelegen streken in het binnenland in de Australische jeugdliteratuur (‘Nationale
Mythen’, ‘Umweltmythen’). In zijn taxonomie van landschappen in Australische
prentenboeken wijst John Stephens (1995) er op dat de ‘sense of place’ (p. 97) het
duidelijkste onderscheid is tussen de literatuur van het ene of het andere land, waarbij
representaties van landschappen functioneren als metoniemen voor de sociale
betekenis of het culturele erfgoed. Hij benadrukt de relatie tussen topografie en
ideologie wanneer hij beschrijft dat het afgebeelde beschouwd kan worden als een
‘correspondence between external and internal realities as perceived by a society at
a particular cultural moment, with the further implication that consumers will
internalize the representation and its accompanying myths’ (p. 99). Andere
voorbeelden op dit terrein zijn de rol van landschap in Engelse en
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IJslandse jeugdliteratuur (Pálsdóttir, 2000), het belang van landschap voor de nationale
identiteitsvorming in Zwitserland (Rutschmann, 1994), de reconstructie van het
Engelse moederland (Watkins, 1995), en de topografische verbeelding van de ‘Shtetl’
in Amerikaanse verhalen over migratie (Pohl, 2005).

Functies van beelden: extra-tekstueel en poëticaal
Beelden van vreemde naties en culturen kunnen in literatuur gebruikt worden om
tijdens het socialisatieproces een gevoel van nationale identiteit in te prenten en
kunnen zelfs de extreme vorm aannemen van propaganda (doorgaans gebaseerd op
zwart-witbeelden). Het vreemde element fungeert als contrast waartegen de eigen
identiteit duidelijker, en vaak gunstiger, afsteekt. In Zwitserland werden beelden in
historische jeugdboeken benut om zowel het nationale bewustzijn als waarden zoals
burgerschap en zuinigheid over de vier taalgrenzen van het land heen te propageren
(Rutschmann, 1994). Christadler (1978) heeft laten zien hoe beelden van anders-zijn
(‘otherness’) in de Franse en Duitse jeugdliteratuur werden benut als instrumenten
voor oorlogspropaganda. Bekende beelden van bepaalde landen behoren tot wat
Umberto Eco (1979) de ‘common frames’ en ‘intertextual frames’ (p. 20) in literatuur
heeft genoemd. Deze intertekstueel herkenbare stereotypen kunnen beschouwd
worden als een soort ‘literary shorthand’ (O'Sullivan, 1989, p. 57) die
voorgeprogrammeerde associaties oproept en deze voorziet van speciale esthetische
kracht.
Hoewel imagologie altijd de poëticale dimensie van beelden heeft onderkend,
heeft ze zich zelden direct beziggehouden met andere mogelijke literaire functies.
Zoals onderzoek door O'Sullivan (1989) van eind jaren tachtig demonstreert, kunnen
nationale stereotypen beschouwd worden als de achtergrond waartegen elke
beschrijving van een ander land is gemaakt en wordt gelezen en waartegen schrijvers
hun schrijftalent kunnen tonen. Beelden kunnen ingezet worden om te voldoen aan
verwachtingen en om gangbare stereotypen te bevestigen, ze kunnen gebruikt worden
om verwachtingen te weerspreken, of ze kunnen met opzet weggelaten worden waar
men ze juist zou verwachten. Schrijvers kunnen
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stereotypen tot thema maken en ze op speelse wijze ondermijnen of ze een dreigende
narratieve functie geven. Een voorbeeld van dit laatste is te vinden in Albeson and
the Germans (1977) van Jan Needle, waarin de gangbare nazi-stereotypen een
functioneel onderdeel van het verhaal worden.8

Continuïteit en verandering in de representatie van anderen
Een studie om te bepalen welke aspecten in de beelden van andere landen constant
blijven en welke veranderen onder invloed van wijzigende historisch-politieke
omstandigheden alsook hoe de waardering van karakteristieken door de tijd kan
veranderen, is alleen mogelijk met een corpus dat een langere periode bestrijkt.
In een diachroon onderzoek naar Britse jeugdliteratuur met een Duits thema
verschenen tussen 1870 en 1990 en met een corpus van ongeveer 250 primaire teksten
heb ik (1990) de wederzijdse/onderlinge afhankelijkheid van politieke en culturele
relaties tussen beide landen blootgelegd, waarbij ik bijvoorbeeld liet zien hoe de
verbeelding van Duitsers in teksten met een duidelijke situering in tijd - zoals de
Tweede Wereldoorlog -varieerden naargelang het jaar van publicatie. Terwijl
portretten van Duitsers in alle teksten van voor 1960 over de Tweede Wereldoorlog
overwegend negatief waren, is er rond 1970 een verschuiving zichtbaar, waarbij te
zien is dat Duitsers, hoewel nog steeds de vijand in de beschreven periode, anders
gerepresenteerd worden. Daardoor worden neutrale of zelfs positieve Duitse
personages mogelijk (een beroemd voorbeeld is The Machine-Gunners (1975) van
Robert Westall). Het onderzoek toont ook de waardering van het stereotype van de
muzikale Duitser in de loop van honderd jaar en een ontwikkeling van het beeld van
de vriendelijke, familieminnende en goedaardige Duitser in het begin van de
negentiende eeuw naar de onbeschofte, overweldigende en wrede Pruisische Duitser
van de twee Wereldoorlogen. In deze overgang wordt een van de structurele factoren
weerspiegeld van nationale karakteriseringen, die van zwak versus sterk. Zoals
Leerssen (2000) stelt: ‘Images of powerful nations

8

Zie voor meer voorbeelden van literaire functies O'Sullivan (1989) en O'Sullivan (1990);
voor voorbeelden van humor door het gebruik van stereotypen, zie Pohl (2001).
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will foreground the ruthlessness and cruelty which are associated with effective
power, whilst weak nations can count either on the sympathy felt for the underdog
or else on that benevolent exoticism which can only flourish under the proviso of
condescension’ (p. 276-277). Dergelijke patronen kunnen alleen blootgelegd worden
in diachrone studies van uitgebreide corpora. Dit type studie is wenselijk voor
toekomstig imagologie-onderzoek binnen de jeugdliteratuur, als aanvulling op
‘snapshot’-beelden die slechts op een bepaald moment gangbaar zijn.

Migratie
Migratie in literatuur wordt voornamelijk besproken in de context van
multiculturaliteit in hedendaagse literatuur. In een recent onderzoek werkt Jana Pohl
vanuit een imagologisch kader om de representatie van de historische migratie - de
massale migratie van Oost-Europese joden naar de V.S. tussen 1881 en 1924 - in
hedendaagse Amerikaanse jeugdboeken in kaart te brengen. De literaire verbeelding
van deze historische beweging en hoe die is gepositioneerd in het collectieve geheugen
staat centraal in haar analyse.
De karakterisering van Oost-Europa als plaats van herkomst wordt naast Amerika
als land van bestemming geplaatst en de poëticale functies van de ‘American Dream’
worden onderzocht. De vragen die Pohl stelt, luiden: ‘How are Russia and America
represented verbally and visually and how does the American perspective relate to
these representations? Are the images of the country of origin and the target country
used as literary device and employed for aesthetic purposes? When cultural difference
of the country of origin and the target culture is reconstructed retrospectively, what
is remembered and what is forgotten? What collective story of Jewish migration
emerges in theses texts?’ (Pohl, 2011). Pohl onthult hoe de tijd en context waarin
teksten worden geproduceerd de interpretatie beïnvloeden van de periode waarin de
verhalen zich afspelen. Een van haar interessante conclusies is dat het perspectief
van waaruit verteld wordt doorslaggevend is in de beeldvorming. Hoewel de meeste
verhalen gebaseerd zijn op de Oost-Europese familiegeschiedenis van de Amerikaanse
auteurs, zijn ze vanwege het Amerikaanse perspectief
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waarmee ze geschreven zijn uiteindelijk allemaal succesverhalen over migratie, als
gevolg waarvan ‘the narratives testify less to a search for roots in Russia but much
more to the memory of beginnings and homebuilding in America’. De vragen en
antwoorden in dit onderzoek maken duidelijk wat een imagologische benadering kan
bijdragen aan het onderzoek naar migratieverhalen in de jeugdliteratuur.

De rol van beelden in vertaling en culturele transfer
De jeugdliteratuur heeft de laatste jaren voor een belangrijke vernieuwing in de
imagologie gezorgd door het werk van Martina Seifert. Zij heeft met succes
imagologie verbonden met vertaalstudies, waarin onderzocht wordt hoe de selectie,
vertaling en marketing van jeugdliteratuur uit een bepaalde broncultuur wordt bepaald
door beelden van dat land in de doelcultuur. In haar artikel ‘The Image Trap: The
Translation of English-Canadian Literature into German’ laat zij zien dat, als resultaat
van de impact van imagologische factoren op de vertaling van jeugdboeken, alleen
die teksten worden vertaald die een bestaand beeld van de broncultuur bevestigen.
Vandaar dat tot de jaren tachtig bijna geen enkele tekst in het Duits vertaald is die
een ander beeld van Canada presenteerde dan dat van ‘a vast northern wilderness,
inhabited by Natives and a few white adolescents’ (p. 233). Het tweede deel van het
eerder genoemde onderzoek van Weinkauff en Seifert (2006) naar de representatie
van vreemde culturen in de Duitstalige jeugdliteratuur is gewijd aan de discussie
over culturele transfer in de vertaling van literatuur uit Ierland, Canada,
Tsjecho-Slowakije en Polen, en verkent de impact van imagologische factoren op
de vertaling, door middel van een analyse van de sociaal-historische context die
bepalend is voor de selectie van teksten voor vertaling. Weinkauf en Seifert bieden
volop bewijs dat politieke ontwikkelingen en het bestaande beeld van een cultuur of
land beslissend zijn voor het al dan niet vertalen van een tekst.
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Imagologie ontmoet jeugdliteratuur: literaire en visuele beelden
De vruchtbare verbinding van imagologie met migratiestudies en vertaalstudies is
één van de recente vernieuwende bijdragen van de jeugdliteratuur aan het vakgebied
van de ideologie. Een andere veelbelovende en uitdagende richting is de verbinding
tussen onderzoek naar prentenboeken met imagologie, die het mogelijk maakt om
representaties van naties, culturen en etnische groepen vanuit een dubbel perspectief
te onderzoeken. Centraal daarbij staan de hypothetische representaties van zulke
groepen gevormd door de verbeelding (het object van imagologie) en de manier
waarop deze worden uitgedrukt in de materiële beelden van het prentenboek. Ondanks
de verwante terminologie tussen de mentale beelden van de imagologie en de materiële
beelden, is er binnen de imagologie nog maar weinig aandacht besteed aan het gebied
van de beeldende kunsten of de media. Een aantal jeugdliteraire studies thematiseerde
de representatie van plaats, cultuur of nationale identiteit in prentenboeken, maar de
aandacht daarin voorde daadwerkelijke iconografie wisselt nogal (zie Stephens, 1995;
Bradford, 1995; McCallum, 1997; Moebius, 2000; Christiansen, 2000; Lampert,
2008; Pohl, 2011).
Wat binnen de jeugdliteratuur en de imagologie tot op heden ontbreekt, is diachroon
onderzoek naar de verbeelding van vertegenwoordigers van verschillende landen in
prentenboeken over een grote tijdsperiode, dat de thema's, de intermedialiteit in de
illustraties en de intertekstualiteit in de tekst opspoort. In een eerste publicatie van
een onderzoeksproject aan de Universiteit van Lüneburg naar panoramische
verbeeldingen van diverse naties (verbeeld via kinderen, volwassenen, poppen of
speelgoed) in Engelse en Duitse prentenboeken (zoals ABC-boeken en boeken over
fictieve reizen rond de wereld) maak ik (O'Sullivan, 2009) een vergelijking tussen
de verschillende representaties in deze prentenboeken voor jonge kinderen. Speciale
aandacht wijd ik aan de compositie van deze prentenboeken in een analyse die zich
richt op de iconografie van de verbeelding van nationale karakters, de constructie in
de tekst en het samenspel van woorden en prenten.
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Jeugdliteratuur, met haar gevarieerde aanbod aan visuele en geschreven teksten van
de achttiende eeuw tot en met het heden, vormt een immens, maar nog relatief
braakliggend gebied voor imagologisch onderzoek: imagologie als een kritische
theorie en een transnationale cultuurhistorische benadering van nationale, culturele
en etnische beelden is niet compleet wanneer ze jeugdliteratuur met haar multimodale
en socialiserende potentieel en het onderzoek daarnaar negeert. Een ontmoeting
tussen imagologie en jeugdliteratuur is winstgevend voor beide disciplines.
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Heimwee naar Holland?
Veranderingen in het beeld van Nederland als ‘heim’ in historische
jeugdboeken
Sanne Parlevliet
Toen dreunde het onder de planken vloer onder zijn voeten: donderende
kanonschoten deden zijn oren daveren; een wolk van rook omhulde het
schip. Half bedwelmd wendde Hajo zich om. In het want en op de raas
krioelde het van janmaats; de zeilen werden losgegooid en sloegen
klappend uit in de wind, tot gebruinde knuisten ze hadden vastgesjord;
een Hoera!!! steeg op uit tweehonderd kelen. Hajo hield zich vast aan het
want; haalde diep adem. De Nieuw-Hoorn stak in zee.
(Fabricius, 2003 [1924], pp. 48-49)

Zo begint de zeereis van de hoofdpersoon uit een van Nederlands meest herdrukte
historische jeugdboeken: De scheepsjongens van Bontekoe. Het vertrek uit een
vertrouwde omgeving om een vreemde omgeving te gaan verkennen en vervolgens
wijzer en meer ervaren terug te keren is een van de meest voorkomende narratieve
structuren in de jeugdliteratuur. De door Nodelman (1992) en Nikolajeva (1996)
geïdentificeerde lineaire grondstructuur thuis-vertrek-avontuur-thuiskomst
manifesteert zich in verhalen voor heel jonge kinderen, waarin het avontuur zich
zeer dicht bij huis kan afspelen, tot verhalen voor oudere kinderen en jong
volwassenen waarin personages veel verder van huis gaan, naar andere landen of
zelfs andere werelden. In de boeken voor iets oudere kinderen symboliseren ze vaak
tegelijkertijd de
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overgang van kindertijd naar volwassenheid (Joosen & Vloeberghs, 2008, p. 157).
Veel sprookjes kennen dit stramien en een letterlijke uitwerking van deze structuur
is ook te vinden binnen het genre van het historische jeugdboek. Daarin zijn vanaf
de opkomst van het genre, halverwege de negentiende eeuw, tot op de dag van
vandaag avontuurlijke historische zeereizen namelijk een favoriet onderwerp: een
jong personage verlaat huis en haard, soms uit verlangen om overzeese werelden te
gaan verkennen, soms ook om de slechte sociale omstandigheden te ontvluchten.
Vooral de Gouden Eeuw als Nederlandse bloeiperiode van handel en overzeese macht
sprak en spreekt tot de verbeelding van auteurs, naast de barre overwintering op
Nova Zembla aan het einde van de zestiende eeuw.
Een vast bestanddeel van de structuur thuis-vertrek-avontuur-thuiskomst is volgens
Nodelman het verlangen naar de vertrouwde omgeving van thuis. Heimwee dus, ‘het
(ziekelijk) verlangen naar de geboortegrond, naar huis, bij verwijderd-zijn daarvan’
(Dikke Van Dale Online). ‘Huis’ of thuis (heim) kan daarbij staan voor twee dingen.
Allereerst kan het gaan om een ‘vroegere omgeving’, een plaats, letterlijk de
geboortegrond of het geboorteland. Ten tweede kan het gaan om mensen, heimwee
naar het gezin, familie of vrienden. Binnen de psychiatrie wordt voor deze twee
vormen wel gebruik gemaakt van de termen kattenheimwee en hondenheimwee
(Baudet & Steenbergen, 2004, p. 9). Katten verlangen terug naar een plek, honden
naar hun baas, naar mensen. Van Dale geeft ook nog een uitbreiding van de definitie
van heimwee: ‘verlangen naar een vroegere omgeving of toestand, of naar hetgeen
als bestemming gedacht wordt.’ Niet alleen het verwijderd-zijn in ruimte kan dus
heimwee opwekken, een derde vorm van heimwee wordt opgewekt door het
verwijderd-zijn in tijd. Dit kan terugverlangen oproepen naar een ‘toestand’ en wordt
aangeduid met de term nostalgie. In 1798 is nostalgie door Kant losgekoppeld van
heimwee door het uit te leggen niet als een verlangen naar een plaats of persoon uit
de jeugd, maar naar de jeugd zelf, een tijd die voorbij is (Albeda, 2004, p. 31). In
historische jeugdboeken waarin jonge fictieve hoofdpersonen op de rand van
volwassenheid het ruime sop kiezen, speelt naast deze drie vormen van terugverlangen
nog een vierde soort verlangen een rol, die binnen Van Dales bredere definitie van
heimwee valt: een verlangen vooruit, ‘naar hetgeen als bestemming gedacht wordt’.
Dit verlangen vooruit,
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namelijk om te gaan varen en verre landen te ontdekken, is vaak de aanvang van de
verhalen. Daarmee verwijzen ze naar een boek dat zowel voor kinderen als voor
volwassenen een wereldklassieker is: Robinson Crusoe. Ook de avonturen van
Robinson in het beroemde boek van Daniel Defoe vangen aan met een hevig verlangen
naar een leven op zee.
Zowel de enge definitie van heimwee in de betekenis van terugverlangen als de
bredere definitie waaronder ook het verlangen vooruit of ‘vertrekverlangen’ valt,
veronderstellen een representatie van het ‘heim’, een beeld van hetgeen waarnaar
wordt ‘terugverlangd’ of hetgeen waarvan wordt ‘wegverlangd’, al dan niet in contrast
met de huidige of toekomstige omgeving of toestand. Dit beeld van het ‘heim’ kan
onthullen wat in de imagologie het zelfbeeld wordt genoemd. Leerssen (2007)
benadrukt de diachronische dimensie van zelfbeelden: ‘The extent to which national
self-images have a specifically diachronic dimension, not in the self-other dynamics
of setting domestic culture off against others, but in the identitarian process of
maintaining a sense of selfhood across time, deserves further investigation’ (p. 29).
In dit artikel wordt dan ook specifiek de historische variabiliteit van het beeld van
Nederland als ‘heim’, als thuis, onderzocht. Bekeken wordt hoe het ‘heim’ is
gerepresenteerd in het verlangen van jeugdliteraire personages die een historische
zeereis maken. Hiervoor zijn twee periodes geselecteerd waarin het denken over het
Nederlandse nationale verleden sterk uiteenloopt: de jaren twintig van de twintigste
eeuw, toen het verleden van Nederland nog vooral in heroïsche termen werd
beschreven, en de overgang van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw, toen
Nederland zich op het hoogtepunt van een historische identiteitscrisis bevond.
In de jaren twintig vierde de historische avonturenroman hoogtij. De heroïsche
representatie van Nederland en haar verleden, die tot het einde van de negentiende
eeuw het belangrijkst was in historische jeugdboeken, werd aangevuld met meer
ruimte voor een spannende plot. Steeds vaker waren jonge fictieve personages
hoofdfiguren in plaats van historische helden (Ros, 2014, p. 294). Dit gaf auteurs
meer ruimte voor de persoonlijke beleving van de personages, hun gedachten over
thuis en hun verwachtingen van de nieuwe, andere werelden die zij hoopten te
ontdekken. In deze periode zetten de canoniek geworden historische jeugdromans
van
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Johan Been en Johan Fabricius bovendien de toon voor overzeese reizen als symbool
voor de overgang van kind naar volwassene (Ros, 2014, p. 294-295).
Na de Tweede Wereldoorlog was het beeld van Nederland als klein, maar dapper
en deugdzaam land niet langer houdbaar. Er ontstond een identiteitscrisis die in de
halve eeuw daarna nog eens toenam met de problemen die er ontstonden rond de
multiculturele samenleving, die het failliet van het beeld van Nederland als tolerant
land inluidden (Palm, 2005). Rond de laatste eeuwwisseling beleefde Nederland een
dieptepunt in die identiteitscrisis. Het beeld van Nederland als een dappere,
deugdzame en tolerante natie was voorgoed onhoudbaar geworden en er werd naarstig
gezocht naar wie ‘wij’ dan wel zijn. Hiervoor werd de geschiedenis opnieuw van
stal gehaald (Palm, 2005; Pleij, 2004). Historische verenigingen bloeiden en de
historische roman voor volwassenen leefde weer op. De historische jeugdroman, die
nooit was weggeweest, kreeg een belangrijke rol in de geschiedeniscanon die voor
het onderwijs werd ontwikkeld: de Canon van Nederland.
Uit beide periodes zijn historische jeugdboeken geselecteerd die aanbevolen werden
als navertellingen van de Nederlandse geschiedenis voor kinderen. Voor de jaren
twintig gebeurde dit door het raadplegen van lijsten met aanbevolen boeken, zoals
de lijsten die werden samengesteld door het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap
en de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Voor de jaren rond de eeuwwisseling
werden de boekentips bij de Canon van Nederland gebruikt. Hieruit zijn voor beide
periodes vijf boeken geselecteerd voor de leeftijdsgroep 12 jaar en ouder, waarin
fictieve hoofdpersonen een historische zeereis meemaken. Voor de jaren twintig zijn
dit: Om de schatten van Il Tigretto van Johan Been (1920), De scheepsjongens van
Bontekoe van Johan Fabricius (1924), De dubbelgangers van Johan Been (1927),
De zeeroover van Oostzaan van C. Johan Kieviet (1927) en Onder de Duinkerkers
van G.C. Hoogewerff (1928). Deze boeken verhalen allemaal over een zeereis in de
zeventiende eeuw. Voor de jaren rond het begin van deze eeuw zijn geselecteerd:
Bloedgeld van Simone van der Vlugt (1996), Bevroren tijd van Lieneke Dijkzeul
(1998), Vrijgevochten van Thea Beckman (1998), Piratenbloed van Annejoke Smids
(2003) en Zeekoorts van Rebecca Noldus (2006). Ook de zeereizen in deze boeken
spelen zich
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grotendeels af in de zeventiende eeuw. Alleen Bevroren tijd speelt iets daarvoor
(1596/1597) en Vrijgevochten iets daarna (begin achttiende eeuw). Waar verlangen
de personages in deze boeken voor en tijdens hun zeereis naar (terug)? Welke vorm
neemt dit verlangen aan? Verschilt dit verlangen in de verschillende periodes? En
wat zegt dit over het beeld van Nederland dat deze auteurs van historische
jeugdromans scheppen?
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Wegverlangen

Alle tien de boeken beginnen met een impliciete verwijzing naar Defoe's klassieker
The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe, mariner (1719).
Hoewel afkomstig uit een welgesteld burgergezin, adequaat opgeleid en met uitzicht
op een baan binnen de rechtspraak of handel, wilde Robinson niets anders dan de
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zee op: ‘I would be satisfied with nothing but going to sea’ (p. 3). In de Duitse
bewerking van J.H. Campe, die het begin vormde van Robinsons populariteit in de
jeugdliteratuur, kreeg zijn tegenzin in een baan aan land meer uitleg: ‘Hy zeide, dat
hy liever de
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waereld wilde bezien, om alle dagen veel nieuwe dingen te zien en te hooren’ (p. 6).
Robinsons verlangen is zo groot dat hij het tegen de wil van zijn ouders in achterna
gaat. Dat levert hem in Campes opvoedkundige bewerking een stevige reprimande
op: ‘Foei! dien Robinson mag ik niet lyden,’ zegt Jan, een van de kinderen die het
verhaal van zijn vader verneemt. Zijn broertje Klaas is het met hem eens, maar een
van hun vriendjes vraagt waarom niet. ‘Dat zal ik u zeggen,’ antwoordt Jan, ‘om dat
hy dus van zyn ouders durfde weg gaan, zonder dat zy het hem vergund hadden’ (p.
8).
Robinsons ouderlijke ongehoorzaamheid werd een probleem voor jeugdliteraire
bewerkers die het verhaal weliswaar trouw, maar met de nadruk op het avontuurlijke
wilden navertellen en tegelijkertijd niet tegen de heersende pedagogische norm in
wilden gaan. Zij pasten daarom verschillende strategieën toe om Robinson geen
slecht voorbeeld voor jonge lezers te laten zijn. In de negentiende eeuw werd
Robinsons ongehoorzaamheid een waarschuwing voor jonge lezers, en zijn
stijfkoppige karakter of verwennerij door zijn ouders werden als oorzaak genoemd.
Maar vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw werd zijn verlangen om te
vertrekken en de wereld te zien juist geprezen. Robinson werd een jongeman met
bruisend vrijbuitersbloed die terecht weigerde bij moeders pappot te blijven hangen
(Parlevliet, 2009, pp. 183-233).
In de jaren twintig werd het verlangen naar zee om het onbekende te verkennen
ook een topos in historische jeugdboeken die Nederland als beroemde zeevarende
natie tot onderwerp hadden. ‘Hoe snakte [Hajo] ernaar op zee te zwalken zonder een
streepje land mijlen in de omtrek,’ schrijft Johan Fabricius in De scheepsjongens
van Bontekoe, ‘hoe snakte hij ernaar de wijde wereld te zien en met echte zeebenen
terug te komen en op te snijden net als die bruingebrande pikbroeken die met Jan
Pieterszoon Coen naar de Oost waren getogen (...)’ (p. 12). Maar voorlopig was hij
nog gewoon leerling in een hoefsmederij en was er dus alleen sprake van een
verlangen. Ook de jongens uit De zeeroover van Oostzaan van C. Johan Kieviet
‘voeren veel liever het zeegat uit, onbekende landen en vreemde avonturen tegemoet’
dan te werken aan land. ‘Neen, neen, dan honderdmaal liever naar zee, waar de
frissche wind hun door de haren blies en hun
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lippen een ziltige smaak kregen van het opgejaagd zeewater, waar zij vandaag hier
- en morgen daar waren, waar zij vreemde volken leerden kennen en dieren en planten
ontmoetten, die zij in hun heele leven nog niet hadden gezien’ (p. 17). Ook boerenzoon
Harmen uit De dubbelgangers van Johan Been kent het verlangen vooruit. In zijn
hoofd waren ‘de scheepjes begonnen binnen te zeilen’ toen een inval van de vijand
(de Engelsen) op land gevreesd werd (p. 27). Bast uit Hoogewerffs Onder de
Duinkerkers wil naar zee om heldendaden te verrichten tegen de Spanjaarden: ‘“Ik
wou dat ze nog eens terug kwamen, de Spanjolen!” zei hij, met een diepe zucht (...).
“Dan ging ik er ook op uit, met den verrejager”’ (p. 43).
In deze boeken wordt het verkennen van onbekende werelden of vechten tegen
de vijand ‘als bestemming gedacht’. In het eerste geval staat de bestemming dan ook
aanvankelijk in contrast met de huidige omgeving. Hajo's wereld is er een van ‘grauwe
wanden en smerige ruitjes’, van ‘ijzerlucht en de stank van geschroeide
paardehoeven’. Het benauwt hem, hij voelt zich als ‘een meeuw in een kooi, een
haai in een boerensloot’ (Fabricius, 2003 [1924], p. 13). Ook voor Kieviets Oostzaanse
jongens is het vooruitzicht ‘te werken in de traankokerij aan den Oostzaanschen
Overtoom of op een van de honderd garenbleekerijen, die Oostzaan toen telde, of in
een houtzaag-, vol-, of pelmolen’ benauwend (p. 17). Pieters wereld op de drukkerij
is al even klein. Niet zozeer Holland als wel de verstikkende arbeiderswerkplaatsen
waar de jongens hun dagen moeten doorbrengen doet hen verlangen te vertrekken.
In het tweede geval is het juist de huidige omgeving die verdedigd moet worden.
Harmen wil vechten om de ‘wijde uitgestrektheid der akkers’ van het boerenland
van Harmens familie te verdedigen (Been, 1927, p. 10). En Bast zijn geliefde
Waterlandse en Kennemer moeraslandschap: ‘Voor hem was dat uitgestrekte
moerasland, waarin hij rondzwierf met zijne koeien, volstrekt niet eentonig,’ hij
houdt ervan tussen de dieren en de natuur te zijn (Hoogewerff, 1928, p. 27). De
overeenkomst tussen de omgeving waarnaar verlangd wordt en de omgeving die
verdedigd moet worden, is de ruimte: het ruime sop of de uitgestrektheid van het
Hollandse (boeren)landschap. Dit levert de volgende zelfbeelden van Nederland op:
Holland als benauwend, klein en vol in de
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steden, gesymboliseerd in de verstikkende arbeiderswerkplaatsen, tegenover Holland
als weids en ruim op het platteland, maar in zijn eenvoud bedreigd door machtiger
vijanden.
Het verlangen naar zee en het onbekende overzeese is in een aantal historische
jeugdboeken die rond 2000 verschenen onveranderd gebleven. ‘Reizen wilde [Jasper],
avonturen beleven, de wereld zien en schatten verzamelen!’, schreef Thea Beckman
in Vrijgevochten. ‘Wat benijdde hij stuurman Ham, die kon wegvaren over de zeven
zeeën naar het onbekende, naar landen waar je zonderlinge mensen kon aantreffen
(...), en waar wonderbaarlijke dieren rondliepen met een meterslange nek, of
dwarsgestreept, geblokt, geruit en met bochels... In Zierikzee zag je alleen de gewone
dieren: vee, paarden, kippen’ (p. 11). Hoewel hij best tevreden is over zijn werk als
timmerman onder zijn vader, vindt Jasper de plek waar hij geboren is maar ‘gezapig’
(p. 18). Ook Sebastiaan uit Piratenbloed van Annejoke Smids wilde weg uit zijn
land, naar andere, verre oorden. ‘Weg, met de schepen die hij in de haven zag. Die
volgeladen naar exotische bestemmingen vertrokken’ (p. 85). Geertje uit Zeekoorts
van Rebecca Noldus wil haar vader achterna, ‘op walvissen jagen en op ijsschotsen
lopen’ (p. 12) of naar Azië over de Indische Oceaan. ‘Welke kleur zou de Indische
Oceaan hebben? vroeg ze zich af. Zachtgrijs? Flessengroen? Of misschien wel
hemelsblauw?’ (p. 14).
Echter niet alleen de behoefte aan ruimte en vrijheid voedt het verlangen te
vertrekken in de recente historische jeugdboeken. Ook de slechte en uitzichtloze
leefsituatie in het vaderland speelt een grote rol. Deze motivatie ontbreekt in de
boeken uit de jaren twintig, waarin de personages zich wel benauwd voelen in de
stad of hun werk, maar dit niet gekoppeld wordt aan armoede of slechte
leefomstandigheden. Geertje (Zeekoorts) wordt thuis als voetveeg behandeld en moet
hard werken voor een schamele boterham, zonder uitzicht op betere tijden. Laurens
(Bevroren tijd) wil alleen maar varen om geld te verdienen voor zijn moeder, want
na de dood van Laurens' vader is het thuis ‘armoe troef’ (p. 10). Voor Reinout
(Bloedgeld) betekent de VOC een ontsnapping uit het rasphuis, waar hij wreed
behandeld wordt. Het vaderland heeft aan deze personages weinig te bieden en het
beeld van Holland is dan ook overwegend negatief. Het is er koud, de schimmel trekt
in de muren, het eten is slecht en er is een groot
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verschil tussen arm en rijk. Wanneer Reinout een laatste blik op Amsterdam werpt,
ziet hij half vergane lichamen aan galgen bungelen (p. 12).

Terugverlangen
De zee bedwingen, zeker als eenvoudige matroos of scheepsmaatje, was geen pretje
in de zestiende en zeventiende eeuw. Na de aanvankelijke opwinding over het vertrek
valt het zware leven aan boord de personages uit beide periodes rauw op hun dak.
In de jaren twintig betreft dit vooral de verhouding tussen de matrozen onderling.
De nieuwe scheepsjongens van Bontekoe worden bijvoorbeeld gepest door oudere
matrozen en er wordt een poging gedaan hun spullen te stelen (Fabricius, 2003 [1924],
pp. 50-57). Maar er heerst ook kameraadschap en gezelligheid onder de scheepslui
aan boord: ‘Er mochten onder de bemanning van de Nieuw-Hoorn lamme kerels
rondlopen, in doorsnee waren het ronde, gezellige lui, die als het nodig was werkten
als paarden, voor de duvel niet bang waren en lachen konden dat de wanden van het
vooronder daverden’ (p. 58). Ook Herman (De zeeroover van Oostzaan) wordt
bedreigd door een van zijn medematrozen. De harde mentaliteit onder de scheepslui
legt Hoogewerff uit als historisch bepaald: ‘Zij waren opgegroeid in een harden tijd
en zij, zoowel als hunne tegenstanders, vonden de denkbeelden van dien tijd hoogst
natuurlijk. Zij, die er anders over dachten, behoorden tot de uitzonderingen’ (p. 108).
In de boeken die rond de eeuwwisseling verschenen zijn de negatieve verhoudingen
verschoven van de ondergeschikte opvarenden onderling naar de houding van de
hoger geplaatsten ten opzichte van hun bemanning. De schippers in Il Tigretto, De
scheepsjongens, De dubbelgangers, De zeeroover van Oostzaan en Onder de
Duinkerkers zijn strenge, maar rechtvaardige en goede vaderfiguren die het beste
met hun bemanning voor hebben. Niet toevallig zijn zij dan ook in veel gevallen
historische helden (Michiel de Ruyter, Bontekoe, Claes Compaen) die neergezet
worden als representanten van de Hollandse volksaard (vgl. Parlevliet, 2014). In
Bloedgeld, Vrijgevochten, Bevroren tijd, Piratenbloed en Zeekoorts zijn de schippers
echter trots, wreed, belust op geld en zorgzamer voor hun lading dan voor hun
bemanning, die ze minachten. Er wordt expliciet kritiek geleverd op de Hollandse
bestuurders die niet kijken op een mannetje meer of
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minder en matrozen willens en wetens laten creperen voor de winst. ‘De Verenigde
Oostindische Compagnie [is] schuldig [...] aan de dood van driekwart van de
bemanning bij iedere expeditie,’ zegt Reinout (Van der Vlugt, 1996, p. 216). Geertje
noemt de bemanning ‘het slavenleger van de Oost-Indische Compagnie’ (Noldus,
2006, p. 248). De schipper in Vrijgevochten is een schijnheilige calvinist die zijn
mannen elk plezier misgunt, maar zich ondertussen wel inlaat met smokkelpraktijken
om zijn persoonlijke winst te vergroten. Smids (2006) geeft niet alleen kritiek op de
behandeling van de bemanning, maar ook op de handel: ‘De inlanders krijgen een
schijntje en daar kunnen ze zich nog halfdood voor werken ook. (...) Een fooi
vergeleken met wat dat spul waard is. En met wat de hoge heren er zelf van opstrijken.
Als matroos aan boord mag je ondertussen blij zijn als je de reis overleeft. Ziekte,
niet genoeg eten. Als het te veel kost om aan te leggen, kopen ze gewoon geen eten.
Maar heb jij wel eens meegemaakt dat een kapitein onderweg doodging van de
honger?’ (p. 68). Zelfs de historische held Van Heemskerck, die probeert vriendelijk
te zijn voor zijn bemanning en hen af en toe een pleziertje gunt, laat zijn mannen
liever creperen op Nova Zembla dan de lading uit zijn schip aan te spreken om te
overleven (Dijkzeul, 1998, onder meer pp. 45, 93, 131).
Naarmate de hoofdpersonen in de boeken verder verwijderd raken van Holland,
de eerste doden zijn gevallen en het leven aan boord harder wordt, steekt heimwee
dan ook steeds vaker de kop op. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
heimwee naar Holland, heimwee naar het gezin en heimwee naar de kindertijd,
oftewel kattenheimwee, hondenheimwee en nostalgie.

Kattenheimwee
Heimwee naar Holland krijgt gestalte op vier manieren. Allereerst zijn er de referenties
aan plaatsen. Die kunnen gemarkeerd zijn, bijvoorbeeld wanneer straten, gebouwen,
pleinen, kades en wateren bij naam worden genoemd, of ongemarkeerd, wanneer
bepaalde kleuren, vormen, gebouwen en elementen uit de natuur als typisch
Nederlands worden omschreven. Daarnaast worden ook geuren, geluiden, sfeer en
klimaatverschijnselen herhaaldelijk in herinnering geroepen. De derde categorie zijn
specifieke
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voorwerpen. Gewoonten en gebruiken, waaronder ook tradities en omgangsvormen
vallen, vormen een vierde categorie.
Er is een opvallend groot verschil in de mate waarin de personages uit de jaren
twintig terugverlangen naar Holland en het heimwee naar Holland als plaats in de
boeken die rond de laatste eeuwwisseling uitkwamen. In de jaren twintig wordt er
veel terugverlangd, waarbij Holland, hoewel niet als volmaakt, wel als ideaal wordt
gepresenteerd. Rond het jaar 2000 geldt het tegenovergestelde, personages verlangen
niet of veel minder terug naar de plaats van geboorte. Veel vaker wordt er aan Holland
gedacht in negatieve zin.
Onder de gemarkeerde plaatsen in de boeken uit de jaren twintig vallen de straten,
stegen en pleinen waar de hoofdpersonen zijn opgegroeid en waar ze regelmatig aan
terugdenken. Zo maken Hajo en Padde een denkbeeldige wandeling door Hoorn,
van de Bagijnesteeg over Gerritsland om de Grote Kerk (Fabricius, 2003 [1924], p.
137). Maar ook het land in zijn geheel wordt vaak vermeld. Meermalen wordt Holland
omschreven als klein land dat zich zo dapper tegen de zee weet te weren (Been, 1927,
p. 169). Een voorbeeld van een gemarkeerde plaats die de persoonlijke geschiedenis
van de personages overstijgt is de toren van Den Briel, die Been (1927, p. 299) noemt
als symbool voor Hollands verdediging tegen buitenlandse vijanden, een verwijzing
naar de inname van Den Briel door de Geuzen. Ongemarkeerde plaatsen die genoemd
worden zijn bijvoorbeeld de Hollandse akkers en het ‘Hollandsche binnenhuisje’ dat
Been (1927) vergelijkt met ‘hèt veld van Ephrata, de stad van Betlehem’ (pp. 169,
299).
Voorwerpen die Holland representeren zijn dorpsklokken (Been, 1927, p. 299),
de Hollandse bedstee (Fabricius, 2003 [1924], p. 224), geraniums (Fabricius, 2003
[1924], p. 160), bieten (Fabricius, 2003 [1924], p. 217) en de vlag (Fabricius, 2003
[1924], p. 59). Fabricius brengt de voorwerpen in verband met oer-Hollandse
gezelligheid, die mede wordt ingegeven door het klamme klimaat: ‘dat beroerde
kikkerland, waar het toch zo deksels gezellig kon zijn. Waar je in plaats van
oerwouden geraniums in een pot voor je venster had staan; (...) dat half ondergelopen
lapje grond waar je met hard malen en ferme baggerlaarzen nog net doorheen kon
modderen; (...) dat boter-en-kaaslandje, waar je moei en je meissie kousen voor je
breiden
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en je een fijn bakkie koffie voorzetten uit de ouwe gebarsten koffiepot, die boven
het vuur zo lekker knussies roezemoezen kon’ (p. 160). En wanneer zijn
hoofdpersonen in het vaderland terug zijn, kan het contrast met de warme Oost
nauwelijks groter zijn: het is winter en de jongens moeten op schaatsen naar huis (p.
389).
Onder gewoonten en gebruiken vallen bijvoorbeeld het zingen van nationale liedjes
en het vieren van feestdagen. Zo zingen de scheepsjongens van Bontekoe als het
hachelijk wordt het bekende geuzenlied: ‘Slaet opten trommele, van dirredorndijne!
Slaet opten trommele, van dirredomdoes!’ (Fabricius, 2003 [1924], p. 235). Heimwee
is er in meerdere boeken naar een Hollandse traditie als Sinterklaas. Wanneer zij in
Engelse krijgsgevangenschap zitten, worden Beens dubbelgangers Harmen en Herman
op een nacht overvallen door heimwee naar het vaderland. Zij slaan aan het rekenen
en dan blijkt het die nacht juist Sinterklaasnacht te zijn. Opgewonden fluisteren de
jongens ‘van het vaderland, waar nu de meisjes en jongens, die nog niet “afgezouten”
waren, hun klomp onder den schouw gezet hadden.’ In hun enthousiasme gaan ze
harder praten en hun medegevangenen worden kwaad wakker. Maar zodra die
vernemen waar het over gaat ‘reed Sinterklaas ook over deze gevangenis. Doch wat
hij door den schoorsteen wierp, was heimwee naar het kleine vaderland (...)’ (p. 167).
In de historische jeugdromans rond 2000 is dit soort kattenheimwee veel minder
aanwezig. In sommige boeken denken de personages zelfs uitsluitend in negatieve
zin terug aan Holland. Voor Reinout (Bloedgeld) geldt dit het sterkst. Voor hem staat
Holland voor huichelachtige autoriteiten, klei, drek op straat en stadsmuren om je
heen (Van der Vlugt, 1996, p. 181). ‘M'n vaderland!’ zegt hij. ‘Wat is dat? Een
handvol klei! Ik zou niet weten waarom ik dáár mijn leven voor moet wagen’ (p.
142). Holland heeft hem niets te bieden. ‘Als je eenmaal aan de grond zit kom je er
niet meer bovenop met hard werken en eerlijk zijn,’ legt hij zijn keuze voor het
piraten-bestaan uit, ‘dat kunnen de hoge heren met al hun slimheid maar niet
begrijpen. Dat is zo aan de wal, en op zee is het nog erger’ (p. 170).
Voor Jasper (Vrijgevochten) is dat anders. Hij had een goed bestaan en wanneer
hij in Afrika als slaaf gevangen is genomen, verlangt hij terug naar zijn ‘vertrouwde
stad Zierikzee, waar de koele zeewind door de straten stoof, papieren en dorre bladeren
voor zich uit blazend, met de geuren van
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zout, vis, water’ (Beckman, 1998, p. 91). Enkele specifieke plaatsen in zijn
geboortestad worden genoemd (de Varreput, de Oude Haven) en hij hoort in gedachten
de typische geluiden van de markt (p. 91). Holland betekent voor hem ophaalbruggen,
mooie poorten, zout, meekrap, haring en linnen (p. 187). In zijn heimwee is de
emancipatoire drijfveer van Beckman te herkennen: Holland is een plek ‘waar
vrouwen midden op straat konden stilstaan om een praatje te maken met een buurman
zonder dat ze daarmee hun “eer” verloren of zich de woede van een jaloerse
echtgenoot op de hals haalden. Het was een plaats waar vrouwen hun frisse gezichten
mochten laten zien en dienstmeisjes onbekommerd hun rokken opschorten als ze de
stoep moesten boenen’ (p. 187). Tegelijkertijd zorgt Beckmans ideologie ervoor dat
Jasper kritiek op Holland krijgt. Hij realiseert zich dat het Zwarte Goud, zoals
negerslaven thuis genoemd worden, ook gewoon mensen zijn met dezelfde gevoelens
als hij (pp. 89-91). Dat in de rijke Republiek de ‘weelde betaald wordt met duizenden
mensenlevens’ (p. 89). En dat zijn landgenoten slaven veel slechter behandelen dan
elders (pp. 111-112).
Laurens' heimwee (Bevroren tijd) bestaat voornamelijk in contrast met de ijzige
koude en honger die hij op Nova Zembla moet doorstaan, waar rotganzen en gras
niet voorkomen, huizen niet op palen kunnen worden gebouwd omdat de grond
bevroren is en je niet op klompen kunt lopen vanwege de dikke laag sneeuw. Hij en
de rest van de bemanning denken aan ‘de kerken en grote huizen aan grachten stralend
van licht, herbergen warm en gezellig (...) warme wijn en gepofte kastanjes (...)’
(Dijkzeul, 1998, p. 140). Tegelijkertijd ontdekt hij dat het leven op zee hem veel
meer te bieden heeft dan de armoede thuis. Datzelfde geldt voor Sebastiaan
(Piratenbloed), die slechts kan terugdenken aan een koud en hard bestaan in Nederland
(Smids, 2003, p. 121), en uiteindelijk als enige van alle personages in de onderzochte
boeken niet terugkeert naar zijn vaderland.
Ook voor Geertje (Zeekoorts) staat Holland symbool voor armoede, honger en
hard werken. In Batavia, waar Holland idealiserend is nagebouwd, vindt ze het nog
wel mooi, de ‘witte trapgevels en rode pannendaken (...), grachten met Nederlandse
namen, zwanen en eenden in het water, ophaalbruggen, pakhuizen, kerken en markten’
(Noldus, 2006, p. 281), waar allerlei nationaliteiten samenvloeien, maar waar ze naar
terugverlangt is niet
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Holland, maar haar vader. En soms, tegen wil en dank, haar moeder: hondenheimwee.

Hondenheimwee
Sommige personages uit de jaren twintig hebben helemaal geen hondenheimwee,
heimwee naar mensen. Wanneer de dubbelgangers Harmen en Herman naar huis
verlangen denken zij niet aan hun familie, maar aan Sinterklaas en Kerst, Hollandse
huisjes en hun ‘landje dat door één vloedgolf der Noordzee weggevaagd kan worden,
maar dat onze vaderen tegen elke menschelijke vloedgolf verdedigd hebben’ (Been,
1927, p. 169). Bij Herman uit De zeeroover van Oostzaan wordt het verlangen naar
zijn familie in een adem genoemd met het verlangen naar zijn geboortedorp (Kieviet,
1927, p. 199). Fabricius' scheepsjongens hebben wel heimwee naar hun familie, maar
deze is even groot als de heimwee naar hun land. Padde verlangt hevig terug naar
zijn moeder en Hajo beseft tijdens de reis hoe bevoorrecht hij is dat hij in tegenstelling
tot zijn vriend Rolf nog een moeder heeft (pp. 139-140). Het hondenheimwee-motief
komt sterk naar voren in het verlangen van de ouderloze Rolf naar ouders. Ook de
affectie van de bottelier voor Padde heeft te maken met heimwee naar zijn dierbaren;
Padde lijkt op zijn overleden zoontje (pp. 54, 94). Maar Holland met zijn typische
klimaat, aanzicht, gebruiken en voorwerpen vormt even vaak het object van
terugverlangen.
Dit betekent niet dat het gezin en het gezinsleven geen motieven zijn in de boeken
uit de jaren twintig. Integendeel. Regelmatig wordt er gerefereerd aan het belang van
een gezellig thuis, bijvoorbeeld in het verlangen van Michiel de Ruyter naar een
rustig gezinsleven, ook al is dat ondergeschikt aan het belang van het vaderland
(Been, 1920, p. 281). Maar een gezellig thuis en een rustig gezinsleven zijn geen
mensen en komt meer overeen met een plaats dan met ‘baasjes’; kattenheimwee dus.
In plaats van verlangen naar het gezin thuis, wordt het samenleven aan boord als een
soort vervangende familiestructuur geschetst. De schippers worden herhaaldelijk
omschreven als een vader voor hun kinderen, de bemanningsleden (Been, 1920, p.
10; Fabricius, 2003 [1924], p. 184; Been, 1927, p. 91).
In de boeken die in de periode rond de eeuwwisseling verschenen, wordt het
heimwee juist overwegend bepaald door het verlangen naar de
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mensen thuis. Reinout de enige die, zoals we in de vorige paragraaf zagen, in het
geheel niet naar zijn geboorteland terugverlangt, heeft ook letterlijk niets en niemand
om heimwee naar te hebben; zijn ouders en zusjes zijn dood (Van der Vlugt, 1996,
p. 37-38). Jasper echter, opgegroeid als geliefd pleegkind en op latere leeftijd ook
gehecht geraakt aan zijn nurkse, maar goedhartige vader, moet vaak denken aan zijn
pleegmoeder, zijn pleegzusjes en vooral zijn vader: ‘Het beeld van de eenzame man
op het havenhoofd, naast een geleend paard, aarzelend zwaaiend naar zijn uitvarende
zoon, brandde op zijn netvlies. Op dat moment had hij ontzaglijk veel van zijn vader
gehouden. Het was een ondraaglijke gedachte dat die groet het laatste was geweest
wat ze van elkaar hadden gezien, gescheiden door een strook water, maar
onmiskenbaar vader en zoon’ (Beckman, 1998, pp. 189-190).
Laurens (Bevroren tijd) mist zijn snibbige zus (Dijkzeul, 1998, p. 61). En zelfs
Geertje (Zeekoorts), die vertrokken is vanwege haar moeders scheldpartijen en de
pesterijen van haar broers en zusjes, moet onwillekeurig vaak aan ze denken. Voor
alle personages die nog familie hebben is hondenheimwee de doorslaggevende reden
om terug te gaan. Alleen voor Sebastiaan weegt een weerzien met zijn familie niet
op tegen de nadelen van Nederland: ‘Of zal hij teruggaan naar Amsterdam? Naar
zijn moeder en zijn zusje Neeltje. Zouden die niet blij zijn hem te zien? Maar zou
hij zelf wel zo blij zijn in het koude Nederland? Weer een baantje zoeken in de
smederij? Of dienen op een koopvaardijschip onder een wrede en onrechtvaardige
kapitein? Hij moet er niet aan denken’ (Smids, 2003, p. 221).
Een belangrijk verschil tussen de twee periodes is dus dat in de jaren twintig het
verlangen naar het vaderland als plek minstens even sterk of zelfs sterker is dan het
verlangen naar de mensen thuis, rond 2000 hebben de meeste personages echter
vooral heimwee naar de mensen die ze hebben achtergelaten en speelt het verlangen
naar het vaderland een ondergeschikte of zelfs geen rol.

Nostalgie
De derde en laatste vorm van heimwee die in de historische jeugdboeken voorkomt,
is nostalgie. Het terugverlangen naar de onbevangen tijd voor
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vertrek is in veel boeken echter sterk gekoppeld aan de plaats van opgroeien. ‘“Wat
gaan we doen?” vraagt Padde tijdens de denkbeeldige reis die Hajo en hij door Hoorn
maken. “Appels rapen in 't Sinte-Clarens?” “Eerst het Gerritsland af!” antwoordt
Hajo. “Daar heb ik nog vijf knikkerkuiltjes!” zei Padde. “Daar spelen de anderen nu
mooi weer mee!” “Nou, laat ze maar knikkeren, hè Padde?” zegt Hajo. “Die tijd
hebben wij gehad”’ (Fabricius, 2003 [1924], p. 137). Jan en Laurens hadden
‘gezworven over de kade, bij de Teertuinen, rondgehangen bij het Wachthuis,
kringetjes gespuugd op de Nieuwe Brug. Ze kenden elkaar vanaf hun eerste tand. Ze
hadden gevochten om bikkels en fruit gejat op de markt. “Weet je nog van dat viswijf
dat toen zo kwaad werd?” zei Laurens vrolijk. Maar Jan had zich alweer over zijn
boek gebogen, en op zijn gezicht lag opnieuw die sombere trek’ (Dijkzeul, 1998, pp.
155-156).
Dit verlangen naar vroeger wordt echter opgeheven na terugkeer in het vaderland,
waar alle plaatsen uit de jeugd weer terug te vinden zijn. Het tegenovergestelde
gebeurt in Beckmans Vrijgevochten. Hierin wordt het verlangen naar huis niet
opgeheven bij thuiskomst. Ondanks het heimwee tijdens zijn verblijf in Tunis, kan
Jasper terug in Holland ook niet meer aarden. Hij geniet ervan de kerktorens weer
te zien, eet met smaak het Zeeuwse brood van Zeeuwse tarwe met spek (pp. 218,
220), maar de plekken waar hij zo'n heimwee naar had zien er ‘grauw en een beetje
mismoedig’ (p. 223) uit. En de ideeën van de mensen komen Jasper ineens bekrompen
voor, nu hij zoveel heeft gezien en meegemaakt. Hij realiseert zich dat niemand hem
hier ooit zal begrijpen en voelt zich eenzaam en vreemd in zijn eigen land (p. 225).
Thuiskomen is niet de hoogste vervulling en hij besluit om opnieuw te gaan varen.
Dit verschil tussen beide periodes verwijst naar de uitwerking van Kants theorie
over nostalgie door Freud. Kant had benadrukt dat mensen die gebukt gingen onder
echte nostalgie ook bij terugkeer naar de plaats van de jeugd ongelukkig bleven. Dit
idee werkte Freud aan het begin van de twintigste eeuw uit. Volgens Freud leidde
het verlangen naar terugkeer binnen de eigen levensgeschiedenis en de onmogelijkheid
daarvan, onder meer tot een gebrek aan aanpassing (Albeda, 2004, p. 32; Van Vliet,
2001, pp. 11-13). Ook hier spreekt weer een tegenstelling tussen het beeld van
Nederland als ‘heim’ in de boeken uit de jaren twintig uit en dat in de
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boeken die rond begin éénentwintigste eeuw verschenen: waar Holland het verlangen
in de boeken uit de jaren twintig opheft, is thuiskomen in Nederland in de recente
boeken niet langer vervullend.

Heimwee naar Holland?
De vergelijking tussen het zelfbeeld van Nederland, Nederland als ‘heim’, in
historische jeugdboeken uit de jaren twintig en historische jeugdboeken die rond
begin éénentwintigste eeuw verschenen laten zien wat in de imagologie de
‘diachronische dimensie’ van zelfbeelden wordt genoemd (Leerssen, 2007, p. 29):
historische jeugdboeken uit de jaren twintig die verhalen over een reis weg van huis
verbeelden Nederland heel anders dan historische jeugdboeken uit de periode rond
2000. Uiterlijk zijn de beelden nog wel vergelijkbaar; in beide periodes worden
kerktorens, polders, grachten en de Hollandse huizenbouw genoemd als het typisch
Hollandse aanzicht waar de personages naar terugverlangen. In
sociaal-maatschappelijk opzicht wordt er echter een heel ander beeld geschetst. In
de eerste periode is Nederland klein, maar dapper en oh zo gezellig. Hooguit zijn de
arbeidersplaatsen wat benauwend voor jonge mensen die ernaar verlangen meer van
de wereld te zien. In de tweede periode kenmerken armoede, geweld, viezigheid,
discriminatie en een onophefbaar groot verschil tussen arm en rijk het beeld van ons
land.
Deze beelden beïnvloeden onmiskenbaar ook de manier waarop de boeken eindigen.
De boeken uit de jaren twintig eindigen allemaal goed en met een lofzang op Holland.
Bast trouwt met de beschermelinge uit zijn jeugd, juist voor het uitbreken van het
Twaalfjarig Bestand (Hoogewerff, 1928, p. 232). Fabricius' personages zijn blij dat
ze terug zijn in ‘hun bovenstebeste kikkerlandje’ (p. 384). En de zeerover van
Oostzaan besluit voortaan een eerlijk bestaan te leiden na een grootmoedig pardon
van de Prins van Oranje (Kieviet, 1927, p. 227). Mannen en vrouwen moeten voor
het vaderland willen leven, stelde Been (1920) bij monde van Paddeltje. De eersten
door het te verdedigen tegen de vijand, de tweeden door er te zijn voor de mannen
wanneer zij thuiskomen van de strijd (p. 284). Daarom is het volgens hem van belang
dat jonge mensen de geschiedenis van hun land kennen, schreef hij in de laatste
zinnen van De dubbelgangers, die poëticaal
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te interpreteren zijn en Beens reden voor het schrijven van historische jeugdboeken
weergeven: ‘Want aan het jonge Nederland behoort de toekomst van het kleine, maar
in zijn historie zoo geweldig groote vaderland’ (p. 302).
De historische jeugdboeken van rond de eeuwwisseling benadrukken juist het
ellendige leven van gewone mensen in het Holland van de befaamde zeereizen.
Reinout, door Van der Vlugt neergezet als een soort Robin Hood onder de schippers,
wordt terug in het vaderland gemarteld, tot een bekentenis gedwongen en ter dood
veroordeeld. Ook in de epiloog benadrukt zij de barre leefomstandigheden voor
gewone mensen en de ruwe methoden van de VOC. Jasper kan niet meer aarden in
het bekrompen Holland en hij meldt zich opnieuw aan om te gaan varen. Ook Laurens
wil niet in Holland blijven en kiest voor een bestaan op zee in plaats van de armoede
aan land. Sebastiaan keert niet eens tijdelijk terug. Alleen voor Geertje heeft Holland
iets te bieden. Maar zij is dan ook de enige die zich uit de armoede heeft opgewerkt.
Een rijke weduwe biedt haar een baantje aan en het zal niet lang duren voor de
matroos die haar geliefde is geworden ook zal komen. Holland is niet veranderd,
maar haar positie is anders. Het is een sprookjesachtig einde dat evenwel niets afdoet
aan de ontwikkeling van een positief naar een negatief beeld van de sociale
omstandigheden van gewone mensen in het zestiende-, zeventiende- en begin
achttiende-eeuwse Holland.
Aan het beeld van Nederland als roemrijk vaderland dat in de negentiende-eeuwse
historische jeugdboeken centraal staat is in de jaren twintig van de twintigste eeuw
nog nauwelijks getornd (vergelijk Parlevliet, 2015). De boeken die rond het jaar 2000
verschenen laten echter goed zien hoe de verlustiging in het eigen verleden mettertijd
gecorrigeerd is en dat de verering van nationale helden voorbij is (vergelijk Pleij,
2004, p. 78-79). Het negatieve beeld van Hollands verleden dat daarvoor in de plaats
is gekomen is niet iets om heimwee naar te hebben.
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Wij en ‘de ander’
Kindertijdschriften rond 1900 over andere culturen
Helma van Lierop-Debrauwer1
Zoals bekend ontwikkelde de jeugdliteratuur zich in de tweede helft van de achttiende
eeuw tot een zelfstandige tak van de literaire markt (Buijnsters, 1989, en Ghesquiere
e.a., 2014). Het aanbod aan leesstof voor kinderen groeide en het aantal genres breidde
zich uit. Eén van de nieuwe genres was het kindertijdschrift. Het kwam voort uit de
spectatoriale tijdschriften die in de achttiende eeuw een belangrijke rol speelden in
de vorming van de burger. Zij dankten hun betekenis onder meer aan een belangrijk
kenmerk van het genre, namelijk hun periodieke karakter. Tijdschriften en dus ook
kindertijdschriften kunnen hierdoor - meer dan boeken - ingaan op de
maatschappelijke actualiteit. Ze kunnen dat doen op twee manieren: passief en actief.
In het eerste geval fungeren ze vooral als spiegel van maatschappelijke opvattingen,
terwijl ze in het tweede geval actief ingaan op wat in de tijd speelt om zo verandering
te bewerkstelligen (zie onder meer Johannes, 1995, p. 152). Tijdschriften zijn daarmee
een belangrijke bron voor het bestuderen van wereldbeelden, en in het geval van
kindertijdschriften, ook van de in een bepaalde tijd en cultuur heersende opvattingen
over kinderen.
Het tijdschrift is ook een interessant medium vanuit media-theoretisch oogpunt,
omdat ze in principe multimodaal van aard zijn. De inhoud varieert van verhalen,
plaatjes, foto's en strips tot non-fictieve (informatieve) teksten en brieven van lezers.
Vanaf het begin, zo rond het midden van de achttiende eeuw, besteedden de
tijdschriften aandacht aan niet-westerse culturen en daar-

1

Deze bijdrage is met toestemming van de uitgever een vertaling en tegelijkertijd lichte
bewerking van: Lierop-Debrauwer, H. van, ‘Getting to Know the Other: Dutch Children's
Magazines and Alterity (1895-1900).’ In: L. Wesseling (ed.), The Child Savage 1890-2010:
From Comics to Games. Het boek verschijnt in 2015 bij Ashgate (Farnham).
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mee speelden ze een belangrijke rol in de beeldvorming rond die culturen. Redacteuren
en medewerkers zagen het als hun taak om hun jonge lezers bekend te maken met
deze vreemde culturen, niet alleen door te vertellen over het leven in deze verre
landen, maar ook door de kinderen aan te sporen om hun steentje bij te dragen aan
het bekeren van de heidense bewoners daar. In haar onderzoek naar Britse
kindertijdschriften die verschenen aan het eind van de negentiende en het begin van
de twintigste eeuw, laat Castle (1996) zien dat deze bladen hun jonge lezers vertrouwd
maakten met de heersende maatschappelijke opvattingen over ras en nationaliteit
om zo de ideologie van het groot Britse Rijk voor de toekomst te waarborgen. Ze
betoogt dat kindertijdschriften een aantrekkelijk podium zijn voor koloniale en
imperialistische propaganda vanwege de combinatie van formeel en informeel leren
door de vermenging van informatie met amusement. Volgens Castle versterkten de
Britse tijdschriften die verschenen tussen 1880 en 1918, de ideologie van de
geschiedenisboeken op school. Schoolboeken en tijdschriften ‘worked together to
fashion an Empire for the Young’ (Castle, 1996, p. 6). Castle wijst terecht op het
belang van informeel leren tijdens het lezen in de vrije tijd. Deze manier van leren
is vaak effectiever dan formeel leren, vooral wanneer er, zoals bij kindertijdschriften,
een mogelijkheid is tot interactie. Lezers van kindertijdschriften worden vaak
uitgenodigd om ingezonden brieven te schrijven, waarop dan weer wordt gereageerd
door de redactie, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan onderwerpen waar de
lezers in hun brieven om vroegen.
Anders dan in Groot-Brittannië is in Nederland relatief weinig onderzoek gedaan
naar kindertijdschriften rond 1900 en de opvattingen over kolonialisme die daarin
naar voren komen,2 terwijl er vanwege de koloniale geschiedenis wel alle reden is
om wat dieper op het onderwerp in te gaan. Nederlanders weten over het algemeen
weinig van hun eigen koloniale geschiedenis. Eigenlijk tonen ze pas sinds kort
interesse in hun koloniale verleden, en ze doen dat vooral omdat postkoloniale
migratie massaal mensen uit de voormalige koloniën naar Nederland heeft ge-

2

De meest uitgebreide studie naar Nederlandse kindertijdschriften is van Marjoke Rietveld-van
Wingerden (1992). In haar onderzoek besteedt ze echter relatief weinig systematische aandacht
aan de beeldvorming van niet-westerse culturen in deze tijdschriften.
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bracht. Hierdoor zijn Nederlanders nieuwsgieriger geworden naar de internationale
relaties van hun land in het verleden (Oostindie, 2010). In het verlengde van het
belang dat Castle (1996) toeschrijft aan Britse kindertijdschriften in de beeldvorming
van andere culturen, is het interessant om na te gaan hoe Nederlandse
kindertijdschriften uit dezelfde tijd als de bladen die Castle onderzocht hun jonge
abonnees vertrouwd maakten met niet-westerse culturen. Wat was hun houding ten
opzichte van ‘de ander’? Is er sprake van een machtsrelatie waarbij ‘het westen’ zich
superieur toont aan het ‘niet-westen’, zoals die wordt beschreven in onderzoek van
Nodelman (1992) en Bradford (2007), of wordt de gelijkwaardigheid van mensen,
ongeacht hun afkomst, benadrukt?
In wat volgt onderzoek ik op welke wijze twee Nederlandse jeugdtijdschriften van
rond 1900 bijdragen aan de representatie van niet-westerse culturen.
Vertegenwoordigen ze een imperialistische ideologie of laten ze juist een kritisch
geluid horen? Omdat de Nederlandse samenleving in de tweede helft van de
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw sterk verzuild was, verwacht
ik dat het kindbeeld in relatie tot het beeld van ‘de ander’ diverser zal zijn dan in de
Britse jeugdbladen. De scheidslijnen tussen de vier zuilen - de protestantse, de
katholieke, de socialistische en de liberale - waren buitengewoon scherp. Om meer
inzicht te krijgen in hoe de verzuiling opvattingen over ras en identiteit beïnvloedde,
zal ik een religieus en een niet-religieus tijdschrift analyseren: het katholieke tijdschrift
De Engelbewaarder en het socialistische tijdschrift Ons Blaadje. Van deze
tijdschriften zijn de nummers tussen 1895 en 1900 gelezen. Het is de periode waarin
het imperialisme hoogtij vierde, maar waarin ook de eerste kritiek op de houding
van het westen ten opzichte van niet-westerse culturen te bespeuren viel. De
tijdschriften zijn bestudeerd vanuit een imagologisch perspectief, dat wil zeggen dat
onderzoek is gedaan naar de beeldvorming rond de eigen cultuur en andere culturen.

Culturele stereotypen in literaire teksten
De ontwikkeling van imagologie of ‘image studies’ kan ruwweg geschetst worden
als een ontwikkeling van een negentiende-eeuws essentialistisch
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perspectief op nationaliteiten en culturen naar een moderne constructivistische
benadering daarvan vandaag de dag (Leerssen, 2007, pp. 17-32). Binnen dit laatste
paradigma plaatsten postkoloniale theoretici als Edward Said (1978) culturele
stereotypen in de context van het kolonialisme en zijn machtsstructuren. Sinds de
jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het oriëntalisme van Said en anderen gezorgd
voor hernieuwde aandacht voor de representatie van niet-westerse culturen in de
literatuur- en cultuurwetenschap. Ook binnen de studie van de jeugdliteratuur groeit
de belangstelling voor beeldvorming van landen en culturen. Volgens Emer O'Sullivan
vormen jeugdliteratuur en imagologie een buitengewoon vruchtbare combinatie,
omdat kinderboeken kinderen laten kennismaken met de wereld en met wat het
betekent om deel uit te maken van een specifieke groep (O'Sullivan, 2011, p. 6; zie
ook het inleidend artikel van dit nummer).
Imagologie houdt zich volgens Leerssen (2007) in de eerste plaats bezig met de
kritische analyse van beeldvorming in literaire teksten en is minder geïnteresseerd
in non-fictie. De reden hiervoor is dat ‘(...) it is in the field of imaginary and poetical
literature that national stereotypes are first and foremost effectively formulated,
perpetuated and disseminated.’ Dat komt, zo stelt hij, ‘because it often works on the
presupposition of a “suspension of disbelief” and some (at least aesthetic) appreciative
credit among the audience’ (Leerssen, 2007, p. 26). Leerssen heeft een brede opvatting
van literatuur waartoe hij ook andere ‘fictional-narrative media’ rekent, zoals films
en strips. Tijdschriften noemt hij daarbij niet, maar wat hij schrijft over culturele
stereotypen in literatuur en andere narratieve media is ook van toepassing op
kindertijdschriften, met uitzondering wellicht van de non-fictieve bijdragen. Ze slaan,
zo stelt Castle (1996, p. 6), een brug tussen amusement en instructie, en zo versterken
fictie en non-fictie elkaar in de beeldvorming van andere mensen/volken.
Hoewel de analyse zich richt op de relatie tussen kindbeelden en de beeldvorming
van niet-westerse culturen, is het perspectief van de imagologie, die zich niet
bezighoudt met kindbeelden en vooral kijkt naar hoe naties tekstueel en visueel
worden weergegeven, zeker bruikbaar. Zowel in de beeldvorming van het kind als
van niet-westerse culturen wordt vaak, impliciet dan wel expliciet, een relatie tussen
beiden gelegd: kinde-
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ren worden voorgesteld als wilden die in het gareel gehouden moeten worden, terwijl
leden van niet-westerse culturen worden beschreven als kinderen die opgevoed
moeten worden. In ‘The White Man's Burden’, een gedicht dat hij in 1899 publiceerde
als reactie op de Amerikaanse verovering van de Filippijnen, beschreef Rudyard
Kipling de autochtone bewoners als ‘half devil half child’. Dit soort stereotypen is
een middel om de verschillen tussen culturen te benadrukken en in stand te houden:
Stereotypes are deployed in several domains in order to typify cultures,
races, environments, habits, etc. (...) Stereotypes function as markers
between norm and deviancy, between us and them, Self and Other. (...)
As concrete manifestations of essentialist thinking, they classify and divide
one's own and other cultures in terms of good and bad, civilized and
uncivilized. (Van Coillie, 2011, p. 31)
De belangrijkste vraag in de analyse van de beeldvorming in Ons Blaadje en De
Engelbewaarder is de vraag die Emer O'Sullivan met betrekking tot imagologisch
onderzoek naar jeugdliteratuur in het algemeen stelt: ‘Where do images come from,
why and how are these ones being used in this particular text at this point in time?’
(O'Sullivan, 2011, p. 5) Welke overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse
cultuur en die van ‘de ander’ worden benoemd en met welk doel? Gekeken zal worden
naar hoe de maatschappelijke opvattingen over andere culturen in de beeldvorming
bevestigd dan wel bekritiseerd worden. Daarnaast zal ook nagegaan worden in welke
mate de discussie in de tijdschriften is afgestemd op het jonge lezerspubliek.

Ons Blaadje en De Engelbewaarder
Als gevolg van handelsrelaties en kolonisatie kwamen exotische, niet-westerse
culturen vanaf de zestiende eeuw in het blikveld van West-Europa. Rietveld-Van
Wingerden (1992, pp. 221-225) besteedt kort aandacht aan de representatie van deze
culturen in Nederlandse kindertijdschriften. Ze concludeert dat stigmatisering van
andere culturen tot het eind van de negentiende eeuw de gangbare praktijk was. Vanaf
die tijd
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was ook kritiek hoorbaar, vooral bij monde van socialistische schrijvers als Nynke
van Hichtum3 en Mathilde Wibaut. In hoeverre klinkt die kritiek ook door in Ons
Blaadje en De Engelbewaarder?4

Ons Blaadje verscheen voor het eerst in 1896 en was een initiatief van
kinderboekenauteur en critica Nellie van Kol (1851-1930) die zelf tien jaar in
Nederlands-Indië woonde. Zij is de redacteur van alle nummers van het tijdschrift
dat tot 1908 bestond. A.A.J. Bogaerts was de andere redacteur, maar uit alles blijkt
dat Nellie van Kol de leiding had. Ons Blaadje was een socialistisch tijdschrift voor
arbeiderskinderen en was bedoeld als een reactie op de kinderliteratuur van die tijd
die Van Kol kwalitatief beneden de maat vond. In 1899 publiceerde ze in De Gids
haar beroemde, tot op de dag van vandaag aangehaalde artikel ‘Wat zullen de kinderen
lezen?’. In die bijdrage pleitte ze voor kinderliteratuur geschreven door auteurs die
daadwerkelijk iets te vertellen hadden. Kinderen moesten kunnen leren van de boeken
die ze lazen, zowel in cognitief als moreel opzicht.

Onze Blaadje was een tijdschrift met een bescheiden lay-out en omvang: ieder nummer
had acht pagina's met vooral tekst. Het papier was van krantenpapierkwaliteit en er
waren nauwelijks illustraties. Ieder nummer was een mix van een brief door de
redacteur, informatieve tekstjes, (vervolg)verhalen, anekdotes en poëzie. Veel
3

4

In haar eigen boeken over vreemde culturen, zoals de serie over Oehoehoe (1899-1901), laat
Van Hichtum echter zien dat ze meer een kind van haar tijd is dan ze zelf denkt. De verhalen
bevatten nogal wat vooroordelen over zwarte mensen die passen binnen het koloniale discours
van haar tijd (Van Lierop-Debrauwer, 2011).
Bij de analyse is gebruik gemaakt van de ingebonden jaargangen die bewaard worden in de
Koninklijke Bibliotheek.
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haar jonge lezers te leren dat ze mensen in nood moesten helpen. Omdat literatuur
voor Van Kol vooral een zaak van serieuze inhoud was, selecteerde ze enkel verhalen
die haar lezers intellectueel zouden voeden. Om de literaire kwaliteit te garanderen
deed Van Kol een beroep op bekende auteurs als Nynke van Hichtum en Ida
Heijermans. In het redactioneel van het eerste nummer vertelt Van Kol haar lezers
dat ze een tijdschrift wil maken dat het waard is om herinnerd te worden en dat door
kinderen en ouders evenzeer gewaardeerd zal worden. Van Kol maakt ook direct
duidelijk waar het haar in ethische zin om te doen is: ze wil ouders helpen hun
kinderen zo op te voeden dat ze niet alleen het goede willen, maar ook het goede
doen.

De Engelbewaarder was een maandblad voor de katholieke jeugd,5 geredigeerd door
priesters die verder niet bij naam genoemd worden, van de congregatie van Onze
Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in Tilburg. Het tijdschrift bestond van
1885 tot 1957. In de nummers die verschenen tussen 1896 en 1900 stonden nog
minder illustraties dan in Ons Blaadje en de inhoud was weinig divers. Ieder nummer
bestond uit verhalen, poëzie en non-fictie over de heilige Maria, Jezus, heiligen,
bekering en andere religieuze thema's. Eén pagina was gevuld met kleine raadsels
en rekenkundige vraagstukjes. In 1901 wordt het tijdschrift gevarieerder: meer
afbeeldingen (ook in kleur), meer gedichten en raadsels en minder geloofsinstructie.
Hoewel de redactie van De Engelbewaarder zo nu en dan expliciet aangeeft te weten
dat kinderen van illustraties houden, is het tijdschrift, net als Ons Blaadje vooral
tekstgericht en aanzienlijk minder multimodaal dan hedendaagse kindertijdschriften.
Van tijd tot tijd richten de redacteuren van beide tijdschriften zich expliciet tot
hun lezers. In De Engelbewaarder onderrichten ze hun lezers om verstandige
volwassenen te worden die het katholieke geloof zullen verdedigen en ongeloof
bestrijden. De redactie van Ons Blaadje nodigt

5

De afleveringen in een jaargang zijn niet genummerd.
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haar jonge lezers uit deugdzaam te zijn en ervoor te zorgen dat de wereld een betere
plaats wordt voor alle mensen. Ze propageert daarmee het socialistische ideaal. Beide
tijdschriften geven blijk van een verlicht kindbeeld: ze beschouwen het kind als de
hoop van de toekomst en benadrukken de morele en cognitieve ontwikkeling van
het kind en zijn nut voor de maatschappij meer dan ontspanning.
Zoals gezegd zijn de beide kindertijdschriften minder multimodaal dan
hedendaagse. Hun meerwaarde in vergelijking met andere media moet dan ook niet
zozeer daarin gezocht worden, maar eerder in de diversiteit van de tekstsoorten die
in de verschillende nummers te vinden zijn, als ook in de interactie tussen de lezers
en de redactie.

Verbreding van de horizon
De vijf bestudeerde jaargangen laten zien dat Ons Blaadje veel aandacht heeft voor
andere landen, in Europa maar ook daarbuiten. Op verschillende manieren - door
non-fictie, volksverhalen, korte verhalen over kinderen die in andere landen leven
en anekdotes over gewoontes en rituelen - wordt de lezer geïnformeerd over andere
culturen. Een aantal keren worden expliciete en impliciete vergelijkingen gemaakt
tussen niet-westerse en westerse gebruiken, met verschillende uitkomsten. Aan de
ene kant zijn er bijdragen waarin de vergelijking resulteert in een beoordeling van
bepaalde culturele gewoontes als even dwaas, terwijl er aan de andere kant verhalen
zijn die duidelijk geschreven zijn vanuit een Europees perspectief. Een voorbeeld
van het eerste type vergelijkingen is een informatief tekstje over de Chinese gewoonte
om de voeten van vrouwen klein te houden. Het gebruik wordt even belachelijk en
ongezond gevonden als de Europese gewoonte om de vrouwelijke taille met een
korset te corrigeren.6 Het tweede type vergelijkingen omvat bijvoorbeeld een anekdote
waarin de manier waarop ‘wilden’ tellen als primitief beoordeeld wordt.7
De volksverhalen, voornamelijk afkomstig uit Nederlands-Indië, geven de lezer
een exotische ervaring, omdat ze inheemse namen voor planten,

6
7

Jaargang 1 (1896), serie 2, nummer 6, zonder datum, p. 126.
Jaargang 1 (1896), serie 2, nummer 7, zonder datum, pp. 129-130.
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dieren en plaatsen bevatten. De meeste verhalen zijn fabels met gepersonifieerde
planten en dieren. Ze gaan over waarden die in veel culturen gewaardeerd worden:
bescheidenheid en nederigheid, altruïsme, tevredenheid en nuttigheid. De noten bij
de tekst laten zien dat de auteurs oog hebben voor hun geïntendeerde lezers, want
daarin geven ze verdere uitleg over de vreemde namen.
Door de vele bijdragen over andere landen raakt de lezer van Ons Blaadje niet
alleen vertrouwd met het idee van een wereld groter dan Nederland, maar ook met
de notie van nationale identiteit. Karaktereigenschappen worden meestal
toegeschreven aan een heel volk, meer dan aan individuen. Dat geldt overigens alleen
voor de representatie van vreemde culturen. Er zijn in de gelezen jaargangen van
Ons Blaadje geen artikelen te vinden over karaktereigenschappen die aan ‘de
Nederlander’ worden toegeschreven. De bijdragen gaan vooral over de kenmerken
van andere culturen. In haar inleiding op twaalf Japanse sprookjes, beschrijft Van
Kol Japan als een belangrijk land ten oosten van China, met een mooi landschap en
een bevolking die vriendelijk, ijverig en creatief is. Ze drinken geen alcohol, maar
drinken thee en genieten van de natuur. De positieve nadruk op het niet drinken van
alcohol8 door de Japanners en hun liefde voor de natuur is met het oog op het
onderwerp van deze bijdrage - de verhouding tussen wij en de ander - interessant.
De jonge Nederlandse lezers worden hier namelijk impliciet uitgenodigd zich te
identificeren met een niet-westerse cultuur in plaats van met de eigen cultuur.
Het perspectief in De Engelbewaarder is veel minder internationaal dan dat van
Ons Blaadje. In dit opzicht verschilt De Engelbewaarder ook sterk van de katholieke
kindertijdschriften in Vlaanderen met de vele missieverhalen die Ghesquière (2005)
beschrijft.9 Hoewel de verhalen over de levens van heiligen relatief internationaal
georiënteerd zijn en hoewel er ook wel een aantal bekeringsverhalen in voorkomen
die gesitueerd zijn in de moslimwereld, is de blik op de wereld relatief onbelangrijk.
Een goed

8

9

De gevaren van alcohol worden verschillende keren genoemd in Ons Blaadje. Deze aandacht
past binnen de algemene strijd tegen alcoholisme aan het eind van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw, niet alleen door socialisten (Van der Stel, 1995), maar ook
door katholieken (Dols, 2007).
Een mogelijke verklaring is het feit dat Ghesquière schrijft over een andere periode. Zij
analyseert tijdschriften vanaf 1920.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

58
voorbeeld van de beperkte visie is een rubriek die in 1898 begint met een verhaal
over de kruistochten in de elfde eeuw.10 Het verhaal is niet bedoeld om inzicht te
geven in een internationaal religieus conflict uit het verleden, maar is eerder een
aanleiding om katholieke kinderen aan te sporen protestanten in Nederland te bekeren.
Dit leidt zelfs tot de oprichting van een zogenaamde ‘Gebedenverbond voor de
bekeering der Protestanten in Nederland’. Het perspectief van De Engelbewaarder
is dus over het geheel genomen katholiek en Nederlands.

Slecht, goed, beter, best: de representatie van ras
Vanwege het nationale perspectief is De Engelbewaarder weinig geïnteresseerd in
beeldvorming over ras. De nadruk ligt niet zozeer op verschillen tussen zwarte, gele
en blanke mensen, als wel op christelijke en niet-christelijke mensen. Een christen
wordt altijd als menselijker voorgesteld dan een niet-christen, ongeacht ras.
Rietveld-Van Wingerden's conclusie (1992, p. 222) dat christendom en beschaving
in religieuze tijdschriften als ‘twee zijden van dezelfde medaille’ werden beschouwd,
is zeker van toepassing op De Engelbewaarder. Een treffend voorbeeld is de serie
in de jaargangen van 1896 en 1897 over het Franse jongetje Vincent, dat gevangen
is genomen door Turkse piraten. De piraten willen dat hij moslim wordt, maar ‘onze
geloofsstrijder’11 volhardt in zijn geloof, ook al is hij in handen van ‘een woeste
afvallige die zijn broeders met meer verbittering vervolgde dan de ongeloovigen
zelven. Een enkel blik op zijn gelaat verried zijn bloeddorst (...).’12 Aan het slot van
het verhaal wordt Vincent gered door een katholieke priester en wanneer hij naar
huis terugkeert, wordt hij vergezeld door drie moslims die zich tot het katholieke
geloof hebben bekeerd: ‘Van dat oogenblik zagen zij al het wreede en hatelijke van
de Turkse dweepzucht in (...).’13
Bekering is ook een belangrijk thema in het verhaal ‘Nogmaals een wraak’,14 over
‘wilde mensen’ in Australië. Twee blanken worden na een

10
11
12
13
14

De Engelbewaarder, jaargang 14 (1898), pp. 354-361.
De Engelbewaarder, jaargang 11 (1896), p. 266.
De Engelbewaarder, jaargang 11 (1896), p. 266.
De Engelbewaarder, jaargang 11 (1896), p. 449.
De Engelbewaarder, jaargang 12 (1897), pp. 214-223.
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schipbreuk gevangen genomen door autochtonen die er naar uitkijken om hen te
martelen en te doden. Wanneer een blanke katholieke missionaris hen bezoekt om
te informeren naar de gezondheid van de twee gevangenen, wordt het contrast tussen
de nobele priester en de leden van de Australische stam sterk benadrukt. De priester
vraag het stamhoofd om de twee mannen te laten gaan, maar deze antwoordt dat de
blanken hun grootste vijanden zijn en dat ze daarom straf verdienen. Wanneer de
priester zijn leven wil geven in ruil voor de twee gevangenen, zijn de autochtonen
zeer onder de indruk. Als de man dan ook nog uitlegt dat het God is die van mensen
vraagt hun vijanden te vergeven, zijn de stamleden vol bewondering en het stamhoofd
vraagt de missionaris om hen in zijn geloof te onderwijzen.
Hoewel er niet veel verhalen en informatieve teksten over andere culturen in De
Engelbewaarder staan, is de boodschap wel telkens dezelfde: niet-christenen,
niet-westerse mensen zijn onbeschaafd, wild, wreed en barbaars. Er wordt in dat
opzicht geen enkel onderscheid gemaakt tussen Australische stammen, Afrikaanse
Touaregs of zwarte Oegandezen. Ze worden niet zozeer met kinderen vergeleken als
wel met dieren. In een van de verhalen over Don Bosco15 worden vijf Arabische
kinderen beschreven als ongeciviliseerd en zich gedragend als panters en tijgers:
‘Wee hem, die hunne woede gaande maakte! Zij wierpen zich grimmig op hem, om
hem met hunne handen en nagels aan te vallen.’ In de loop van de tijd ontwikkelen
zij zich dankzij ‘de levendmakende warmte van het christendom.’
Ons Blaadje geeft een ander beeld. Dit tijdschrift is gebaseerd op het socialistische
ideaal van gelijkheid en dat wordt ook verschillende keren aan de jonge lezers
uitgelegd. In de derde jaargang wordt een nieuw logo geïntroduceerd. In haar
toelichting vraagt Van Kol haar lezers om lief te hebben zonder onderscheid: ‘de
armste, de rijkste - de braafste, de ondeugendste - de zwakste, de sterkste!’.16 In ‘Ons
Brievenbusje’ schrijft Van Kol brieven over mensen die goede dingen hebben gedaan
voor andere mensen en pleit ze vaak expliciet voor sociale rechtvaardigheid.

15
16

De Engelbewaarder, jaargang 12 (1897), pp. 410-421.
Bijvoorbeeld in jaargang 3 (1898), serie 3, nummer 1, zonder datum, p. 166.
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In de anekdotes, verhalen en informatieve teksten, bespreekt Ons Blaadje openlijk
de overeenkomsten en verschillen tussen culturen, westerse en niet-westerse, waarbij
men vooroordelen probeert te vermijden. Verschillen tussen culturen leiden niet
automatisch tot de conclusie dat westerse gewoonten per definitie beter zijn dan de
niet-westerse. ‘Een Praatje over Schoonheid’ van Herman Menkes bijvoorbeeld
eindigt met: ‘En zoo zien wij, dat wij wel afschuw kunnen hebben van de menschen
van andere stammen, uit andere landen die er vreemd uitzien, maar dat die afschuw
vaak wederkeerig is, - en dat zij vragen als wij: “Wat is eigenlijk schoon?”’17
Een andere bijdrage waarin de overeenkomsten tussen culturen worden benadrukt,
is de vergelijking van het werk van Nynke van Hichtum en Jan Ligthart. Het gaat
om twee hoofdstukken uit het eerste boek over Oehoehoe van Nynke van Hichtum
en een gedicht over de Nederlandse Kato en haar moeder van Jan Ligthart. Van Kol
legt uit dat ze het verhaal en het gedicht met opzet naast elkaar heeft gezet, omdat
ze haar lezers bewust wil maken van de overeenkomsten tussen Oehoehoe en Kato:
‘Oehoehoe, die tegen alle gebruik in vrijwillig zijn moeder gaat helpen, staat niet
zoo héél ver van Kato... Hadt gij dat begrepen?’18 Mensen uit andere culturen komen
echter nooit zelf aan het woord: het is altijd de westerse auteur die over niet-westerse
mensen schrijft.
Eén westerse gewoonte wordt bijzonder sterk bekritiseerd in Ons Blaadje en dat
is het drinken van alcohol. In de ontmoetingen tussen westerse en niet westerse
mensen, wordt deze gewoonte beschreven als gevaarlijk voor de niet-westerse mensen,
omdat alcohol hun lichaam en geest verzwakt. Zoals gezegd is de strijd tegen alcohol
een interessant en zeldzaam voorbeeld van een slechte invloed van de westerse cultuur
op niet-westerse culturen in plaats van andersom.
Ondanks het pleidooi voor gelijkheid van alle mensen, is de imperialistische
houding van blanke superioriteit ook in Ons Blaadje niet helemaal afwezig. Zo nu
en dan steekt het meerderwaardigheidsgevoel de kop op

17
18

Ons Blaadje, jaargang 3 (1898), serie 4, nummer 3, zonder datum, pp. 265-268. Citaat op
pagina 268.
Ons Blaadje, jaargang 4 (1899), nummer 26, 29 juli (vanaf de vierde jaargang zijn de nummers
wel gedateerd), p. 214. Het gedicht over Kato en de twee hoofdstukken over Oehoehoe zijn
gepubliceerd in nummer 25, 22 juli op de pagina's 197-198 en 199-204.
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en blijkt ‘de ander’19 toch niet in alle opzichten gelijk. In het bijzonder het bijgeloof
in veel niet-westerse culturen wordt beschouwd als een slechte gewoonte die ‘de
ander’ minder beschaafd maakt dan ‘wij’ zijn. In beschouwingen van bijgeloof,
worden cultuur en beschaving (typisch voor de westerse cultuur) gecontrasteerd met
natuur en primitiviteit (karakteristiek voor niet-westerse culturen).
De beschrijving van sommige ‘anderen’ als ‘wilden’ laat eveneens zien dat het
blanke superioriteitsgevoel de redactie van Ons Blaadje niet helemaal vreemd is.
Het duidelijkste onderscheid tussen blank en zwart wordt gemaakt in het verhaal
over de zwarte jongen Lorry die bij blanke mensen in Denemarken woont en die ten
onrechte wordt beschuldigd van diefstal.20 Hoewel Van Kol nadrukkelijk de hoop
uitspreekt dat haar lezers zwarte mensen als gelijkwaardig aan zichzelf behandelen,
is er een passage die een andere houding laat zien. Wanneer hij vals beschuldigd is,
wordt Lorry zo boos dat hij het plan maakt om de huizen van de blanke mensen die
hem beschuldigen in brand te steken. In een noot21 legt Van Kol uit dat dit natuurlijk
een afschuwelijk plan is, maar dat men niet moet vergeten dat hij ‘negerbloed’ heeft.
Door gebruik te maken van culturele stereotypen, vertelt ze haar lezers dat dit betekent
dat ze zo trouw kunnen zijn als honden aan blanke mensen die hen goed behandelen.
Maar wanneer ze zich gekwetst voelen als gevolg van een gevoel van
onrechtvaardigheid, dan worden ze verschrikkelijk, precies als andere ‘primitieve’
mensen, als een roofdier. Ze zoeken wraak en worden irrationeel, koelbloedig en
wreed. Deze vooroordelen nemen niet weg dat Van Kol uiteindelijk niet Lorry de
schuld geeft, maar wel de mensen die de woede veroorzaakt hebben. Deze kritische
attitude ten aanzien van het gedrag van blanken is nog duidelijker aanwezig in haar
discussies van koloniale praktijken (zie verder).
In beide tijdschriften is er niet alleen een hiërarchie tussen blanke en zwarte mensen,
maar ook tussen zwarte mensen onderling. In De Engelbewaarder worden de zwarte
mensen die zich bekeerd hebben tot het

19

20
21

In de meeste gevallen gaat het bij ‘de ander’ om mensen uit Nederlands-Indië of mensen uit
Afrikaanse landen. De Nederlandse kolonies in West-Indië zijn opvallend afwezig in de
geanalyseerde jaargangen.
Ons Blaadje, jaargang 4 (1899), de nummers 34-40, van 7 oktober tot 18 november.
Ons Blaadje, jaargang 4 (1899), nummer 39, 11 november, p. 313.
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christendom expliciet dan wel impliciet beschouwd als superieur aan de zwarte
heidenen en zelfs als beter dan sommige wrede blanke mannen.22 Hier wordt het
beeld van de nobele wilde neergezet. Een ander goed voorbeeld van dit stereotype
is ‘De Moor van Murillo’.23 Het is het verhaal van Sebastiaan, de jonge slaaf van de
beroemde Spaanse schilder Murillo. Hij is een loyale en vrome jongen die bovendien
een getalenteerd schilder blijkt te zijn. 's Nachts werkt hij namelijk aan een mooi
schilderij van Maria. Hoewel hij bang is straf te krijgen van Murillo, gaat hij door
met schilderen omdat hij zich gesteund voelt door de heilige moeder zelf. Wanneer
Murillo ontdekt wie de schilder is, wil hij Sebastiaan belonen in plaats van straffen.
Sebastiaan vraagt hem om zijn vader een vrij man te maken. Murillo, ontroerd door
de liefde van dit kind voor zijn vader, maakt ook Sebastiaan vrij en adopteert hem
als zijn zoon. Door deze daad bevestigt hij de suprematie van blank over zwart, omdat
hij geheel voorbijgaat aan Sebastiaans eigen vader. Wanneer hij hoort dat Sebastiaan
heeft leren schilderen door naar hem te luisteren en door zijn schilderijen te
bestuderen, concludeert hij met het culturele stereotype dat hij nooit zoveel toewijding
van een Moor had verwacht.24
In Ons Blaadje wordt de hiërarchie tussen zwarte mensen onderling niet verder
gemotiveerd. In ‘Hoe een Afrikaan handel drijft’25 komt een zwarte man voor uit
Usambara, een ‘min of meer beschaafd negerland op de Oostkust van Afrika’, die
de Wawende, een negerstam in de buurt van Tanganyika beschrijft als echte hyena's.
Verder in het verhaal worden de Wanjawuesi geïntroduceerd als ‘vrij beschaafde
negers uit Midden-Oost Afrika’. Maar het verhaal eindigt met een loftuiting voor de
blanke man: ‘(...) wiens goedheid alles overtreft, want - “hij vult onze magen”.’

22

23

24
25

In ‘Zalig zijn de barmhartigen. Een verhaal uit de dagen van den negeropstand op Haïti.’ In:
De Engelbewaarder, jaargang 17 (1901). In deze serie zijn de wrede, blanke mannen een
vader en een zoon.
In De Engelbewaarder, jaargang 13 (1897), pp. 62-66. Dit verhaal wordt ook besproken
door Van Coillie (2011), die het presenteert als een verhaal geschreven in de negentiende
eeuw door de Vlaamse auteur Pieter Geiregat. In De Engelbewaarder wordt de auteur niet
genoemd.
De Engelbewaarder, jaargang 13 (1897), p. 66.
Ons Blaadje, jaargang 1 (1896), serie 3, nummer 4, zonder datum, pp. 185-188.
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Kolonialisme en imperialistische waarden
Voor wat betreft de houding ten opzichte van kolonialisme en de relatie tussen de
overheerser en de overheerste zijn twee teksten uit Ons Blaadje in het bijzonder
interessant. Beide teksten zijn brieven van Van Kol aan haar lezers in het eerder
genoemde ‘Ons Brievenbusje’, de rubriek waarin zij maatschappelijke kwesties als
(on)rechtvaardigheid en naastenliefde aan de orde stelt. In deze twee teksten toont
Van Kol een ambivalente houding ten opzichte van de kolonisatie van gekleurde,
niet-westerse bevolkingsgroepen. In de eerste tekst verwerpt ze veel van de koloniale
praktijken en wijst ze op de gelijkheid van alle mensen en het belang van het
verbeteren van de wereld. In de tweede tekst veroordeelt ze opnieuw de wreedheden
van de kolonisatoren, maar legitimeert ze tegelijkertijd kolonialisme door de voordelen
voor de autochtone bevolking te benadrukken.
De eerste tekst gaat over Bill Ragsdale en zijn werk onder de leprozen op Haïti.26
Ze begint de brief met een beschrijving van de grote en kleine eilanden in de Stille
Oceaan, de schoonheid van het landschap en de mensen die ‘over 't algemeen
zachtzinnig, krachtig gebouwd, schoon van gelaatsvorm, vlijtig en verstandig’27 zijn.
De eilanden zijn echter gekoloniseerd door de Spanjaarden, de Portugezen en de
Nederlanders. Ze beschrijft hoe sommige westerse gewoonten zoals het drinken van
alcohol schadelijk zijn voor de autochtone bevolking. Dit is op zichzelf al slecht,
maar erger is dat de blanke kolonisatoren, van wie de meeste christen zijn, alles lijken
te vergeten van wat ze van God hebben geleerd over liefde, rechtvaardigheid en
gelijkheid, zodra ze aan de macht zijn in het land van mensen met een andere
huidskleur. Ze zien hen als slaven, lastdieren, als wezens die er eenvoudigweg zijn
om blanke mensen te dienen en hen rijk te maken. Ze voelen zich vrij deze mensen
te martelen wanneer ze niet voldoen. De wreedheden begaan door de blanke mensen
tegen deze mensen zijn schrijnend:
[M]en kan de geschiedenis der koloniën van Portugeezen, Engelschen,
Hollanders niet lezen zonder gloeiende verontwaardiging en bitter

26
27

Ons Blaadje, jaargang 3 (1898), serie 1, nummer 2, niet gedateerd, pp. 9-15.
Idem. Citaat pagina 10.
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verdriet. O, als ge eens wist, kinderen! Gij zoudt, door toorn, schaamte en
medelijden gedreven, bij u zelven deze belofde afleggen: ‘Mijn heele leven
zal ik besteden om gedaan onrecht weer goed te maken en nieuw onrecht
te voorkomen.’28
Door het kind te zien als de hoop op een betere toekomst, geeft Van Kol hier opnieuw
blijk van een verlicht kindbeeld.
In de tweede tekst, twee jaar later geschreven,29 begint Van Kol met kritiek op het
gedrag van beschaafde rassen tegenover de onbeschaafde volken. Ze beschrijft
gedetailleerd wat de kolonisatoren gedaan hebben met de ‘(...) weerlozen die hen
soms argeloos en vol vertrouwen als kinderen tegemoet kwamen.’30 De kolonisatoren
hebben hen bestolen, gedood of gedwongen tot slavernij en het betalen van hoge
belastingen.
Hoewel Van Kol haar lezers veel details geeft, vertelt ze haar jonge lezers niet
alles, omdat ze hen naar eigen zeggen geen pijn wil doen, maar ze vindt wel dat ze
de waarheid moeten weten. Ze voegt er aan toe dat deze wrede praktijken niet tot
het verleden behoren, maar nog steeds aan de gang zijn. Haar verklaring voor de
wreedheden is geïnspireerd door haar socialistische visie: de kolonisatoren handelen
uit een dom verlangen naar geld en macht. Als ze zich zouden realiseren dat er meer
is dan dat, dan zouden de wreedheden niet meer voorkomen. Ze roept haar lezers op
liefde te laten overwinnen en samen te werken. Ze moeten zich bewust zijn van het
feit dat het altijd om mensen gaat, ongeacht huidskleur:
Al zijn ze nog zoo woest en wreed, al zijn het koppensnellers en
menscheneters, al bedrijven ze de grootste wreedheden op hun overwonnen
vijanden, dat alles neemt niet weg dat zij menschen zijn, achterlijk in
kennis, beschaving en liefde, en die van ons leeren moeten.31
Maar met dit pleidooi bevestigt Van Kol tegelijkertijd een aantal culturele stereotypen.
Vanuit de aanname dat haar lezers beschaafder zijn dan de

28
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Idem. Citaat pagina 10.
Ons Blaadje, jaargang 5 (1900), nummer 1 en 2, verschenen op 3 en 10 februari,
respectievelijk pp. 3-8 en 9-15.
Ons Blaadje, jaargang 5 (1900), nummer 1, 3 februari, p. 6.
Ons Blaadje, jaargang 5 (1900), nummer 1, 3 februari, p. 7.
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primitieve volken, vraagt ze hen ‘de ander’ te onderwijzen over wat goed en nuttig
is. Om dit eurocentrische ideaal van een betere wereld concreter te maken voor haar
jonge lezers vertelt ze hen het verhaal van de Franse generaal Paul Galliéni, die zijn
leger niet inzette om de bevolking van Madagaskar te onderdrukken, maar om hen
te helpen een bestaan op te bouwen. Moordende soldaten veranderden in boeren en
vaklui die de vriendelijke en leergierige autochtone bevolking onderwezen:
Want laat ik u dit terloops even zeggen: menschen van gekleurde huid zijn
heusch niet altijd zo dom en wreed als verwaande blanken wel eens denken.
Als hun vertrouwen eenmaal is gewonnen en hun weetlust opgewekt, dan
zijn er geen dankbaarder leerlingen - in alle opzichten dankbaar - dan de
hoogst staanden onder de gekleurde rassen.32
Van Kol gebruikt hier de metafoor van de kind-wilde en zijn verlangen naar kennis
om de blanke interventie op Madagaskar te legitimeren. Ze beschouwt deze wijze
van kolonisatie als gerechtvaardigd, omdat ze het karakter heeft van vaderlijke
supervisie. Van Kol eindigt met een korte schets van een Franse nederzetting in
Madagaskar, waarin ze vertelt over de stenen huizen die gebouwd zijn, over het
ziekenhuis waar liefde de wonden geneest, over de school waar liefde de geesten
vormt en over de kleine kinderen daar, verzameld rond een soldaat-leraar en drie
autochtone assistenten. Ze legt uit dat de autochtone mensen behandeld worden als
mensen en dat ze als kinderen luisteren naar de adviezen van de Fransen, omdat ze
hen vertrouwen en weten dat ze het beste voor hen willen. De beschrijving gaat
vergezeld van drie foto's die mensen van Madagaskar tonen in hun witte kleding met
één van de stenen huizen op de achtergrond. Op een van de foto's kan de lezer leden
van de autochtone bevolking zien die muziek aan het maken zijn. Enkelen spelen
trompet. Op de voorgrond staat een blanke man, vermoedelijk generaal Gallieni zelf,
geen enkele twijfel latend over wie de leiding heeft.

32

Ons Blaadje, jaargang 5 (1900), nummer 2, 10 februari, p. 12.
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Conclusie
Dit kleine imagologische onderzoek naar de eind negentiende-eeuwse jaargangen
van de kindertijdschriften Ons Blaadje en De Engelbewaarder, leidt tot andere
conclusies met betrekking tot beeldvorming over westerse en niet-westerse culturen
dan de studie van Castle (1996) naar Britse kindertijdschriften uit ongeveer dezelfde
periode. In de eerste plaats omdat, in tegenstelling tot het belang dat in Britse bladen
voor de jeugd gehecht wordt aan ‘Britishness’, beschrijvingen van het ideale
Nederlanderschap ontbreken in Ons Blaadje en De Engelbewaarder. In dat opzicht
lijken de tijdschriften te verschillen van de protestantse tijdschriften van die tijd.
Volgens Rietveld-Van Wingerden (1992, p. 145) besteedden protestantse tijdschriften
met regelmaat aandacht aan de nationale geschiedenis waarbij ze de relatie tussen
God, Nederland en de Koninklijke familie benadrukten. In De Engelbewaarder ligt
de focus nagenoeg exclusief op het katholieke geloof. Zowel Nederlandse protestanten
als niet-westerse, zwarte heidenen moeten bekeerd worden tot het juiste geloof. In
Ons Blaadje is sprake van een socialistisch perspectief. De expliciete, actieve
ideologie (Hollindale, 1988, pp. 10-11) die gepropageerd wordt is die van de
gelijkheid van alle mensen over de hele wereld. Om die reden is er veel aandacht
voor andere culturen. Omdat ‘gelijkheid’ de standaard is, wordt de negatieve status
van ‘de ander’ niet langer als vanzelfsprekend beschouwd. Door expliciet de
wreedheden van de westerse overheersers aan de kaak te stellen, ondermijnt en
bekritiseert Ons Blaadje de zekerheden van het koloniale discours in de negentiende
eeuw.
Tegelijkertijd echter wordt de dominante ideologie in Ons Blaadje niet helemaal
opzij gezet. Culturele stereotypen zoals de kind-wilde en de nobele wilde worden
impliciet versterkt. Het contrast tussen beelden van westerse en niet-westerse culturen
in termen van cultuur tegenover natuur wordt als vanzelfsprekend geaccepteerd en
hetzelfde geldt voor de metafoor van de leraar en de leerling of de vader en het kind
in beschrijvingen van de relatie tussen blanke en zwarte mensen.
In beide tijdschriften zijn de beelden van andere culturen bijna zonder uitzondering
gebaseerd op getuigenissen uit de tweede hand. De stem van ‘de ander’ wordt niet
gehoord. Het is belangrijk om in dit verband te wij-
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zen op één van de principes van imagologie hier, namelijk dat een dergelijke
constructie van ‘otherness’ ons vaak meer vertelt over degene die observeert dan
over degene die geobserveerd wordt. In het bijzonder in Ons Blaadje, functioneren
de beelden van vreemde culturen in een verlicht discours dat de westerse normen
van rationaliteit propageert en dat kinderen ziet als de toekomstige volwassenen die
in staat zullen zijn de wereld te verbeteren.
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De wereld van verschil tussen Sinterklaas en Chanoeka
Wij/zij-tegenstellingen in Het Achterhuis en The Ghost Writer
Sara Van den Bossche

In zijn roman The Ghost Writer, oorspronkelijk verschenen in 1979, borduurt de
Joods-Amerikaanse schrijver Philip Roth verder op het levensverhaal van Anne
Frank. Stel dat Anne de Holocaust overleefd had, hoe zou haar bestaan er dan uit
kunnen zien? Welk effect zou haar verdere leven hebben gehad op de receptie van
haar oorlogsdagboek Het Achterhuis? In zijn hypothetische voortzetting van het
naoorlogse leven van Anne Frank stelt Roth een aantal pertinente vragen over de
manier waarop niet-joden op basis van Het Achterhuis het joodse volk zouden kunnen
percipiëren. Roth suggereert dat de aanhoudende, wereldwijde aantrekkingskracht
van het oorlogsdagboek te danken is aan de betrokkenheid die lezers bij Anne Frank
voelen, een betrokkenheid die op haar beurt ingegeven wordt door het uitgesproken
niet-joodse karakter van de hoofdfiguren in Het Achterhuis. In dit artikel zal ik
stilstaan bij de implicaties van Philip Roths beweringen over de dagboekbrieven van
Anne Frank en zijn interpretatie ervan inpassen in een imagologisch kader.
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De schaduw van een imago
Philip Roth staat er om bekend de Joods-Amerikaanse identiteit te thematiseren in
zijn werk. Dat geldt ook voor The Ghost Writer, de eerste van een reeks boeken
waarin de auteur het joodse personage Nathan Zuckerman opvoert.1 Zuckerman is
een ambitieuze jonge schrijver die in het midden van de jaren 1950 zijn carrière op
de rails probeert te krijgen. Het kortverhaal waarmee hij hoopt door te breken, getiteld
‘Higher Education’, is gebaseerd op een oude familievete over de verdeling van een
erfenis (Roth, 1995, pp. 81-83). Met de keuze voor dit onderwerp haalt hij zich
ongewild het ongenoegen van zijn familie en kennissen op de hals. De voorstelling
van zijn familie als uitsluitend belust op geld zet kwaad bloed. Nathans vader, in het
bijzonder, vreest dat de novelle gezien door niet-joodse ogen een stereotiep beeld
van de joodse gemeenschap zou bevestigen:
It's not your fault that you don't know what Gentiles think when they read
something like this. But I can tell you. They don't think about how it's a
great work of art. They don't know about art. [...] People don't read art they read about people. And they judge them as such. And how do you
think they will judge the people in your story, what conclusions do you
think they will reach? [...]
Nathan, your story, as far as Gentiles are concerned, is about one thing
and one thing only. [...] It is about kikes. Kikes and their love of money.
That is all our good Christian friends will see, I guarantee you. (Roth,
1995, pp. 92, 94; cursief in origineel)
De angst van vader Zuckerman heeft dus betrekking op het wijd verspreide idee dat
joden inhalig en onbetrouwbaar zijn (Gans & Leerssen, 2007, p. 204).2 Naast Nathans
ouders tonen ook enkele vooraanstaande leden

1

2

Andere werken die rond Nathan Zuckerman draaien zijn Zuckerman Unbound (1981), The
Anatomy Lesson (1983), The Counterlife (1986), American Pastoral (1997), I Married a
Communist (1998), The Human Stain (2000), Exit Ghost (2007). Geraadpleegd op 16 februari
2015 via: http://www.philiprothsociety.org/#!biography/c1cm
Gans en Leerssen (2007, p. 204) schrijven hierover: ‘Their mercantile trade and especially
their money-lending [...] fixed on them the characteristic of wiliness, dissemblance and
dishonest cleverness. [...] The “Shylock” type of the greedy, conniving, clever and
untrustworthy Jew has remained operative ever since.’
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van de joodse gemeenschap in New Jersey (waar hij vandaan komt) zich bezorgd
over de schade die de publicatie van ‘Higher Education’ de joden zou kunnen
berokkenen door de instandhouding van het cliché. Sommigen gaan zelfs zo ver dat
ze Nathan van antisemitisme beschuldigen (Roth, 1995, p. 108).
De ophef die ontstaat over de verregaande impact van vaststaande beelden brengt
ons meteen op het terrein van de imagologie, waarin de literaire representatie van
nationale en culturele karakters bestudeerd wordt. Zoals elders in dit nummer
aangegeven is (O'Sullivan; Van Lierop-Debrauwer), wordt literatuur binnen de ‘image
studies’ gezien als uitgelezen medium voor het verspreiden en in stand houden van
culturele stereotypen. De voornaamste reden hiervoor is dat het lezerspubliek bereid
is mee te gaan in de fictionele realiteit van een literair werk (Leerssen, 2007, p. 26),
met als gevolg dat het imago van bepaalde groepen zoals afgeschilderd in dat werk
als vanzelfsprekend voor waar aangenomen wordt. Bovendien zijn canonieke teksten
omwille van hun lange levensduur en niet-aflatende relevantie voor nieuwe generaties
lezers uitermate geschikt voor onderzoek naar de evolutie van nationale en culturele
beeldvorming (Leerssen, 2007, p. 26). Joep Leerssen benadrukt verder in zijn
beschrijving van de imagologische methode dat het gaat om de studie van de
representatie van denkbeelden over naties of culturele groepen, en niet om onderzoek
naar de eigenlijke identiteit van die groepen. Het studieobject is de constructie van
beelden, niet de empirische realiteit. Door het herhalen en bevestigen van bepaalde
beelden raken deze geaccepteerd en ontstaat er een intertekstueel netwerk. Dit principe
zien we mooi in de praktijk gebracht in de verwerking van Het Achterhuis in The
Ghost Writer.3

3

Hoewel Het Achterhuis strikt genomen geen zuiver literaire tekst is, weten we dat Anne
Frank zich bewust was van de mogelijkheid dat haar dagboekbrieven na de oorlog
gepubliceerd zouden worden (Frank, 2015, p. 219), en dat ze haar verzameling brieven ook
zelf bijwerkte en redigeerde (Frank, 2015, p. 5). Op basis van deze gegevens kunnen we Het
Achterhuis dan ook, als semi-literair werk, vanuit een imagologisch perspectief benaderen.
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Uit het hierboven aangehaalde citaat uit The Ghost Writer komt eveneens naar voor
dat culturele stereotypen doorgaans uitgedrukt worden in termen van tegenstelling,
van ‘wij’ versus ‘zij’. Met een terminologie die gelijkenissen vertoont met die van
postkoloniale studies heeft men het binnen de imagologie over ‘the self’ en ‘the
other’. Wat benadrukt wordt is dat we die ‘self’ meestal afbakenen doordat we ons
afzetten tegen andere groepen, die we zien als afwijkend van onszelf (Leerssen, 2007,
p. 17; O'Sullivan, 2011, p. 2). Zulke denkbeelden manifesteren zich op twee manieren,
als beelden over ‘de ander’/‘zij’ (‘hetero-beelden’) en zelfbeelden (‘auto-beelden’).
Beide types kunnen gedistilleerd worden uit het discours in literaire teksten (Leerssen,
2007, p. 27; O'Sullivan, 2011, p. 4). In The Ghost Writer haalt vader Zuckerman een
dergelijk contrast aan, meer bepaald tussen de joodse gemeenschap in de V.S. en de
buitenwereld:
I wonder if you fully understand just how very little love there is in this
world for Jewish people. I don't mean in Germany, either, under the Nazis.
I mean in run-of-the-mill Americans, Mr. and Mrs. Nice Guy, who
otherwise you and I consider perfectly harmless. Nathan, it is there. I
guarantee you it is there. I know it is there. I have seen it, I have felt it,
even when they do not express it in so many words. (Roth, 1995, pp. 92-93;
cursief in origineel)
In zowel dit als het vorige fragment wordt deze Amerikaans-Joodse familie (‘wij’)
geportretteerd als uiterst zelfbewust met betrekking tot het beeld dat niet-joodse
Amerikanen van hen hebben. De ‘self/other’-dynamiek wordt heel tastbaar gemaakt,
en dat effect wordt nog versterkt in het vervolg van het verhaal, waarin de
nalatenschap van Anne Frank centraal komt te staan.

De geest van Anne Frank
In de nasleep van de aanvaring met zijn vader over ‘Higher Education’ zoekt Nathan
Zuckerman steun bij Emanuel Isidore (E.I.) Lonoff, een gereputeerde
Joods-Amerikaanse auteur en lichtend voorbeeld voor Nathan.
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Op bezoek bij de grote schrijver ontmoet hij Amy Belette, een jonge, uit Europa
afkomstige protegee van Lonoff, die hem onwillekeurig aan Anne Frank herinnert.
Hij beeldt zich in dat Amy Belette de geheime nieuwe identiteit is van Anne Frank,
die uit de vernietigingskampen bevrijd is en uiteindelijk in alle anonimiteit een nieuw
leven heeft opgebouwd in de V.S., met een nieuwe naam die ze had aangenomen in
een poging om haar vorige leven achter zich te laten (Roth, 1995, pp. 125, 130).
Nathan Zuckerman construeert dus een eigen, afwijkende versie van de feiten. Voor
hem kan Amy/Anne, die symbool staat voor het leed van het volledige joodse volk
tijdens de Tweede Wereldoorlog, een uitweg vormen om terug in de gunst van zijn
familie te komen. Hij stelt zich voor dat hij met haar zou kunnen trouwen. Dat
huwelijk zou meteen zijn misstap goedmaken en voor eens en voor altijd aantonen
dat hij het goed voorheeft met de joden.
In het derde hoofdstuk van The Ghost Writer wordt Amy/Anne zelf op de voorgrond
gebracht als focalisator. (Later in het verhaal kom je er als lezer achter dat deze
episode louter een verzinsel is van Nathan, en dat het niet Amy zelf is die gelooft
dat ze Anne Frank is.) In hoofdstuk drie volg je van dichtbij de ontzetting en
verwarring die Amy voelt wanneer ze er achter komt dat haar vader Otto nog in leven
is en haar oorlogsdagboek gepubliceerd heeft. Ze ontdekt dit doordat ze in de
wachtkamer bij de tandarts stuit op een tijdschriftartikel over Otto Frank en Het
Achterhuis (Roth, 1995, p. 126). De trivialiteit van de manier waarop ze te weten
komt dat haar dagboek uitgegeven is, staat in fel contrast met de omvang van de
vragen die deze ontdekking bij haar oproept. Ten eerste laat de verteller Amy
concluderen dat de impact van haar oorlogsdagboek deels voortkomt uit de tragiek
van haar levensverhaal, en dat het belang ervan minder groot zou zijn indien ze nog
leefde:
Were Het Achterhuis known to be the work of a living writer, it would
never be more than it was: a young teenager's diary of her trying years in
hiding during the German occupation of Holland, something boys and
girls could read in bed at night along with the adventures of the Swiss
Family Robinson. But dead she had something more to offer than
amusement for ages 10-15; dead she had written, without meaning to

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

74
or trying to, a book with the force of a masterpiece[.] (Roth, 1995, pp.
145-146)
Dit verklaart deels waarom Amy er uiteindelijk voor kiest zichzelf niet kenbaar te
maken: ze wil de slagkracht van het boek niet ondermijnen.
Een bijkomend idee dat tot nadenken stemt, is Amy's besef dat de
aantrekkingskracht van Het Achterhuis verder vergroot wordt door het overheersende
beeld van haarzelf (Anne Frank dus) en haar familie als niet-orthodoxe joden, die
net verregaand geassimileerd zijn in het Amsterdamse milieu waarin ze in 1933 als
politieke vluchtelingen terecht kwamen. In een monologue intérieur stelt Amy vast
dat ‘neither she nor her parents came through in the diary as anything like
representative of religious or observant Jews’ (Roth, 1995, p. 142). In de realiteit
veranderde dit niets aan het lot van de onderduikers in het Achterhuis: ‘none of it
had made any difference. Europe was not theirs nor were they Europe's, not even
her Europeanized family. Instead, [...] they lived [...] as isolated and despised as any
ghetto Jews’ (Roth, 1995, p. 145). Beschouwd vanuit het wij-perspectief van de
nazistische Duitsers behoorde de familie Frank simpelweg tot de joodse ‘ander’,
ongeacht hun verregaande integratie in de Nederlandse maatschappij, en werden de
gezinsleden net als alle andere joden beschouwd als een bedreiging. Philip Roth
suggereert echter dat de relatieve toegankelijkheid van het niet-orthodoxe gezin Frank
de identificatie voor latere lezers van het dagboek aanzienlijk vergemakkelijkte en
dus bijdraagt aan de verregaande impact ervan. In dezelfde ‘stream of consciousness’
merkt Amy namelijk het volgende op:
That was what gave her diary the power to make the nightmare real. To
expect the great callous and indifferent world to care about the child of a
pious, bearded father living under the sway of the rabbis and the rituals that was pure folly. To the ordinary person with no great gift for tolerating
even the smallest of differences the plight of that family wouldn't mean a
thing. To ordinary people it probably would seem that they had invited
disaster by stubbornly repudiating everything modern and European - not
to say Christian. But the family of Otto Frank, that would be another
matter! (Roth, 1995, p. 144)
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Wat maakt dat de gemiddelde lezer zich behoorlijk eenvoudig in Otto, Edith, Margot
en Anne Frank kan verplaatsen, aldus Roth, is integendeel het feit dat ze geen strikte
aanhangers zijn van hun geloof. Amy's gedachtestroom gaat als volgt verder:
How could even the most obtuse of the ordinary ignore what had been
done to the Jews just for being Jews, how could even the most benighted
of the Gentiles fail to get the idea when they read Het Achterhuis that once
a year the Franks sang a harmless Chanukah song, said some Hebrew
words, lighted some candles, exchanged some presents - a ceremony lasting
about ten minutes - and that was all it took to make them the enemy. (Roth,
1995, p. 144)
De kracht van het dagboek van Anne Frank schuilt dus in de ontkrachting van het
hetero-beeld van de joden als onwenselijk, zoals dat verspreid werd in
nationaalsocialistische propaganda.4 Daarbij komt nog dat het auto-beeld dat in Het
Achterhuis naar de oppervlakte komt deze joodse familie voor de buitenwereld dichter
doet aanleunen bij ‘wij’ dan bij ‘zij’, zoals in de nazi-retoriek. Op een vergelijkbare
manier stelt Amerikaans literatuurwetenschapper Alan Cooper dat Anne Frank ‘gained
her wide readership precisely because she was assimilated, not exotic, because she
resembled her readers sufficiently to touch them with her hopes of escape into the
normalcy of their lives’ (geciteerd in Slivka, 2012, p. 136). In wat volgt zal ik nagaan
welke zelfbeelden domineren in het dagboek van Anne Frank en of er culturele
stereotypen over joden in voorkomen. Hoe joods is Het Achterhuis eigenlijk?
Daarnaast zoek ik uit of er naast het te verwachten contrast tussen joden en Duitsers
andere wij/zij-tegenstellingen waarneembaar zijn.

4

In nazistische propaganda werd het joodse volk als onwenselijk afgeschilderd omwille van
associaties met raciale verloedering, een beeld dat volgens Evelien Gans en Joep Leerssen
(2007, p. 204) in de loop van de negentiende eeuw ontstond.
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Exit Duitsland, enter Nederland
Een eerste - imagologisch gezien binaire - oppositie die in de oorlogscontext niet te
vermijden is, is die tussen de joodse onderduikers en de Duitse bezetters. Toch is
deze tegenstelling lang niet zo prominent aanwezig als je zou verwachten, afgaand
op de omstandigheden waarin het dagboek tot stand kwam. In enkele
dagboekfragmenten reflecteert Anne op de concrete manier waarop het hetero-beeld
dat de Duitsers van de joden hadden inwerkte op het bestaan van de familie Frank.
In juni 1942 schrijft ze:
Na mei 1940 ging het bergaf met de goede tijden: eerst de oorlog, dan de
capitulatie, inmars der Duitsers en de ellende voor ons joden begon.
Jodenwet volgde op jodenwet en onze vrijheid werd zeer beknot. [...] Zo
ging ons leventje door en we mochten dit niet en dat niet. (Frank, 2015,
p. 15)5
Van de zeldzame voorbeelden van reflecties op de Duitse ‘ander’ is een passage,
gedateerd 9 oktober 1942, ongetwijfeld het meest uitgesproken wat betreft ‘othering’,
een term waarmee men in de ‘image studies’ verwijst naar het contrasteren van ‘wij-’
en ‘zij-’groepen (Leerssen, 2007, p. 17). In deze brief vertrouwt Anne aan haar
dagboek haar ontsteltenis toe over nieuws van de vernietigingskampen, dat ook
langzaam maar zeker het Achterhuis binnen sijpelt. Ze opent de brief met de melding
‘Niets dan nare en neerdrukkende berichten heb ik vandaag te vertellen,’ en voegt
eraan toe, ‘Onze vele joodse kennissen worden bij groepjes opgepakt. De Gestapo
gaat met deze mensen allerminst zachtzinnig om’ (Frank, 2015, p. 54). Anne vraagt
zich af:

5

Bij de vermelding van het verbod voor joden om gebruik te maken van openbaar
vervoer, merkt Anne op: ‘Het is smoorheet, iedereen puft en bakt, in die hitte moet ik
alles aflopen. Nu zie ik pas hoe fijn een tram toch is, vooral een open, maar dat genot
is voor ons joden niet langer weggelegd, voor ons is de voetenwagen goed genoeg.
[...] Aan de Hollanders ligt het heus niet dat wij joden het zo ellendig hebben.’ (Frank,
2015, p. 19; mijn cursivering).
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Als 't in Holland al zo erg is, hoe zullen ze dan in de verre en barbaarse
streken leven waar ze heengezonden worden? Wij nemen aan dat de
meesten vermoord worden. De Engelse radio spreekt van vergassing,
misschien is dat wel de vlugste sterfmethode. [...] De heren Duitsers zijn
niet zuinig met hun straffen. (Frank, 2015, p. 54)
Haar ontzetting neemt enkel toe, vooral wanneer ze beseft dat het voor haar omwille
van haar afkomst moeilijk is om zich helemaal van de Duitse bezetter te distantiëren.
Ze merkt op: ‘Fraai volk, die Duitsers, en daar behoor ik eigenlijk ook nog toe! Maar
nee, Hitler heeft ons allang statenloos gemaakt.6 En trouwens, er bestaat geen grotere
vijandschap op de wereld dan tussen Duitsers en joden.’ (Frank, 2015, p. 54) Als
Duitse jood is Anne Frank ontheemd, en dat niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk,
doordat ze zich niet langer met haar moedervolk kan vereenzelvigen en haar afkomst
moet verloochenen.
De assimilatie in Nederland lijkt voor Anne behoorlijk succesvol te zijn verlopen.7
Ze lijkt zich vlot aan de situatie aangepast te hebben en draagt haar nieuwe thuisland
overduidelijk een warm hart toe. Ze is erg geboeid door de koninklijke familie (Frank,
2015, pp. 40, 143, 241, 260), en pluist haar banden met andere Europese vorstenhuizen
uit (p. 225). Binnen de kleine Achterhuis-gemeenschap blijkt ze in dit opzicht echter
een uitzondering te zijn. Daarvan getuigt volgend fragment, neergeschreven op 21
september 1942: ‘Ik luister soms naar de Oranje-zender, pas sprak Prins Bernhard.
Omstreeks januari zal er een kindje bij hen geboren worden, vertelde hij. Ik vind dat
leuk, hier begrijpen ze niet dat ik zo Oranjegezind ben’ (Frank, 2015, p. 40). Anne
lijkt zich echt Nederlandse te voelen, zoals blijkt uit haar hoop om na afloop van de
oorlog de Nederlandse nationaliteit te kunnen verwerven:

6

7

Ook in de volgende passage, gedateerd 23 maart 1944, komt de polarisatie naar voren:
“Gisteren is hier een vlieger neergestort, de inzittenden sprongen bijtijds met parachutes naar
beneden. [...] De Duitsers hebben verschrikkelijk op de dalende vliegeniers geschoten, de
toekijkende Amsterdammers bliezen zowat van woede over zo'n laffe daad” (Frank, 2015,
p. 209).
Vergelijk (Foray, 2011, pp. 332-333).
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Mijn eerste wens na de oorlog [is], maak me Nederlander!
Ik houd van de Nederlanders, ik houd van ons land, ik houd van de taal
en wil hier werken. En als ik aan de koningin zelf moet schrijven, ik zal
niet wijken voor mijn doel bereikt is! (Frank, 2015, p. 234)8
De indruk van geslaagde integratie in de Nederlandse maatschappij wordt nog
versterkt door de dankbaarheid tegenover de helpers op wie de onderduikers kunnen
rekenen. Die drukt Anne meermaals uit, bijvoorbeeld wanneer ze voorspelt dat
iedereen ‘[er] later zeker verbaasd over [zal] staan hoeveel goede mensen er in
Nederland zijn, die joden en ook vluchtende christenen met of zonder geld tot zich
genomen hebben.’ (Frank, 2015, pp. 94-95) Elders vermeldt ze: ‘het is
verbazingwekkend hoe veel, hoe nobel en hoe onbaatzuchtig werk er door die mensen
wordt verricht, die met inzet van hun eigen leven anderen helpen en anderen redden’
(Frank, 2015, p. 161). Hier dient echter de kanttekening geplaatst te worden dat er
uiteraard ook anti-joodse gevoelens de kop opstaken onder de Nederlanders.9 Anne
maakt hier in mei 1944 zelf gewag van:
Tot ons groot leedwezen en onze grote ontzetting hebben wij gehoord dat
de stemming tegenover joden bij vele mensen omgeslagen is. We hebben
gehoord dat er antisemitisme is opgekomen in kringen, die vroeger daaraan
niet dachten. Ons alle acht heeft dit feit diep, heel diep geraakt. (Frank,
2015, pp. 267-268)
Verderop in deze dagboekbrief duikt bij hoge uitzondering een referentie op naar
het zelfbeeld van de joden als uitverkoren volk.10 Hoewel ze begrijpt dat de onrust
groeit onder de christenen die de joden helpen onder-

8

9

10

Een vergelijkbare uitspraak is verderop terug te vinden: ‘Ik houd van Nederland, ik
heb eenmaal gehoopt dat het mij, vaderlandsloze, als vaderland mag dienen, ik hoop
het nog!’ (Frank, 2015, p. 269).
Jennifer L. Foray wijst er in dit verband op dat er bij de Nederlandse autoriteiten al voor het
begin van de oorlog onrust heerste door de toenemende stroom van joodse vluchtelingen, en
dat er in die kringen sprake was van een opkomend ‘Jewish problem’ (Foray, 2011, p. 333).
Cf. Gans en Leerssen (2007, p. 202): ‘the self-perceived status of the Jews as a “chosen
people”.’
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duiken, omdat opgepakte joden soms helpers verraden, stelt Anne tot haar spijt vast
dat de joden toch weer de dupe worden van de situatie:
En dan begint er nog tijdens dat gevecht [de gedeelde strijd ‘voor vrijheid,
waarheid en recht’; svdb] al tweedracht te komen, is toch de jood weer
minder dan de ander? O, het is treurig, heel treurig, dat weer voor de
zoveelste maal de oude wijsheid bevestigd is: wat één christen doet, moet
hijzelf verantwoorden, wat één jood doet, valt op alle joden terug.
Eerlijk gezegd kan ik het niet vatten dat Nederlanders, mensen van dit
goede, eerlijke en rechtschapen volk, zo over ons oordelen, zo oordelen
over het meest verdrukte, het ongelukkigste en meest meelijwekkende van
alle volkeren van heel de wereld misschien. (Frank, 2015, pp. 267-268;
mijn cursivering)11
Hoewel de verhouding van de onderduikers met de Nederlandse christenen soms
naar een ‘zij’-perspectief overhelt, schetst Anne Frank over het algemeen een beeld
van een samenleving waarin de meerderheid van de Nederlanders aan de kant van
de joden staat. Deze schets komt overeen met de vaststelling van Evelien Gans en
Joep Leerssen (2007, p. 205) dat sympathie voor de joden omwille van hun herhaalde
rol als slachtoffer in verschillende vervolgingen groeide naarmate de antisemitische
stemming in Europa toenam. Overigens is mevrouw van Pels (alias: van Daan) de
enige figuur in de dagboekbrieven die het imago van de joden als op geld belust
bevestigt.
Het resultaat van het gegeven dat de oppositie tussen joden en Duitsers niet vaak
nadrukkelijk aan de orde komt, is dat Het Achterhuis apolitiek overkomt. Hoewel
Anne nu en dan een stand van zaken geeft over de nakende invasie, bericht over een
mislukte aanslag op Adolf Hitler en de vooruitgang die geboekt wordt op de fronten
in Rusland of Italië, gaat ze zelden diep in op politieke ontwikkelingen. Ze besteedt
daaren-

11

Vergelijk met de volgende gedachtewisseling tussen Anne en Peter van Daan: ‘Peter
zei nog: “De joden zijn altijd het uitverkoren volk geweest en zullen dat wel altijd
blijven!” Ik antwoordde: “Ik hoop altijd dat ze één keer ten goede uitverkoren zijn!”’
(Frank, 2015, p. 173).
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tegen hoofdzakelijk aandacht aan de menselijke kant van de zaak. Zo beschrijft ze
uitvoerig hoe het leven van alle dag er voor de onderduikers uitziet en welke frustraties
er bij de bewoners spelen. Daarnaast vullen bespiegelingen over haar verhouding tot
de andere Achterhuizers, haar persoonlijke ontwikkeling en haar sterke en zwakke
karaktertrekken de dagboekpagina's. Het leeuwendeel van de beschouwingen gaat
over mensen, niet specifiek over joden of niet-joden.

Sint-Nicolaas of Chanoeka: hoe joods is Het Achterhuis?
Wanneer Anne wél stilstaat bij haar joodse identiteit, valt daarbij op hoe tolerant ze
is wat religie betreft. Datzelfde geldt overigens ook voor vader Otto Frank. Annes
commentaar op de opname van Fritz Pfeffer (alias Alfred Dussel) in het Achterhuis
in november 1942, bijvoorbeeld, toont haar vooruitstrevende standpunt op dat vlak
aan: ‘Hij leeft samen met een veel jongere en leuke christenvrouw, waar hij
waarschijnlijk niet mee getrouwd is, maar dat is bijzaak’ (Frank, 2015, p. 63). Ook
de open houding van de familie Frank tegenover christelijke tradities springt in het
oog. Zo bericht Anne in december 1942 dat de onderduikers voor het eerst in hun
leven Sinterklaas vieren, en dat dit goed bevalt. Het christelijke gebruik verwerft dan
ook als vanzelfsprekend een plaats naast het joodse lichtfeest:
Chanoeka en St-Nicolaas vielen dit jaar haast samen, het verschil was
maar één dag. Voor Chanoeka hebben we niet veel omhaal gemaakt, wat
leuke dingetjes over en weer en dan de kaarsjes. Daar er gebrek aan kaarsen
is, worden ze maar tien minuten aangestoken, maar als het lied er niet bij
ontbreekt, is dat ook wel goed. [...] St-Nicolaas-avond, zaterdag, was veel
leuker. (Frank, 2015, pp. 70-71)12
Zoals hierboven al aangehaald, zijn het vooral Anne en haar vader die er op
godsdienstig vlak een open instelling op nahouden. Zus Margot en moeder Edith
blijken deze overtuigingen niet altijd te delen. Van de

12

Verder komen ook Kerstmis, Pasen en Pinksteren aan bod in het dagboek.
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onenigheden met haar moeder op het gebied van geloof getuigt Annes reactie op een
poging van Edith om haar aan het bidden te krijgen:
Moeder [heeft] me haar gebedenboek in handen gestopt. Voor 't fatsoen
heb ik wat gebeden in 't Duits gelezen. Ik vind het wel mooi maar het zegt
me niet veel. Waarom dwingt ze me ook om zo vroom-godsdienstig te
doen? (Frank, 2015, p. 59)
Ook Margot houdt er een andere mening op na dan Anne. In tegenstelling tot die
laatste toont Margot interesse in het zionisme,13 en het joodse geloof houdt haar
überhaupt veel meer bezig.14 Wanneer Margot opvangt dat Otto zijn jongste dochter
een kinderbijbel wil bezorgen zodat ze kennis over het Nieuwe Testament kan opdoen,
lijkt ze daar ontevreden over: ‘“Wil je Anne voor Chanoeka een bijbel geven?” vroeg
Margot wat ontdaan’ (Frank, 2015, p. 130; mijn cursivering). Vader Frank geeft
daarop aan dat Sinterklaas hem een betere gelegenheid lijkt, waarbij Anne nuchter
opmerkt: ‘Jezus past nu eenmaal niet op Chanoeka’ (Frank, 2015, p. 130).
Een tweede wij/zij-verhouding die in Het Achterhuis naar voren komt, is dus die
tussen de tolerante Otto en Anne aan de ene kant en de striktere Edith en Margot aan
de andere. In The Ghost Writer wordt ook op de tegenstelling tussen de zussen
gealludeerd. Tegenover Margot, zo stelt Amy Belette, komt Anne slechts als vaag
joods over: ‘To be truthful, the young girl of her diary was, compared to Margot,
only dimly Jewish’ (Roth, 1995, p. 144). Het grootste verschil zit hem in de
uitgesproken interesse van Margot in haar joodse achtergrond en wat die in haar
leven kan betekenen. Amy stelt hierover het volgende vast:

13

14

Anne zelf noemt het zionisme slechts een enkele keer, en lijkt er minder door overtuigd: ‘Ik
ga naar zo'n clubje van de zionistische partij. Dat mag ik niet omdat mijn grootouders erg
tegen het zionisme zijn. Ik ben er ook niet fanatiek voor, maar ik interesseer me ervoor. Maar
de laatste tijd is het daar zo'n rommelzootje dat ik van plan ben eruit te gaan’ (Frank, 2015,
p. 21).
In een opsomming over de onderwerpen die de Achterhuizers interesseren en waar ze bijgevolg
veel over lezen, vermeldt Anne over Margot: ‘leest alles, liefst over godsdienst en medicijnen.’
(Frank, 2015, p. 265).
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Margot's ambition was to be a midwife in Palestine. She was the only one
of them who seemed to have given serious thought to religion. The diary
that Margot kept, had it ever been found, would not have been quite so
sparing as hers in curiosity about Judaism, or plans for leading a Jewish
life. (Roth, 1995, p. 142)
Ook in dit geval staat de meer gelovige ‘ander’, hier vertegenwoordigd door Margot
en Edith, verder af van de lezers, die zich makkelijker lijken te kunnen vereenzelvigen
met de minder strenge ‘zelf’ die Anne en Otto representeren.
Hoewel Anne de regels van haar religie niet tot op de letter naleeft, neemt geloof
toch een belangrijke plaats in haar wereldbeeld in. Daarvan getuigt een passage
waarin ze stilstaat bij de betekenis die Peter van Pels (alias Peter van Daan) aan
religie geeft. Ze vindt het jammer voor Peter dat geloof geen grote rol speelt in zijn
leven: ‘Hij heeft geen godsdienst, spreekt spottend over Jezus Christus, vloekt met
de naam van God; hoewel ik ook niet orthodox ben, doet het me elke keer weer pijn
als ik merk, hoe verlaten, hoe minachtend, hoe arm hij is’ (Frank, 2015, p. 287).
Vervolgens gaat ze in op wat geloven voor haar inhoudt:
Mensen die een godsdienst hebben, mogen blij zijn, want het is niet
iedereen gegeven aan bovenaardse dingen te geloven. Het is niet eens
nodig bang te zijn voor straffen na de dood; het vagevuur, de hel en de
hemel zijn dingen die velen niet aan kunnen nemen, maar toch houdt de
een of andere godsdienst, welke het is doet niets ter zake, de mens op het
goede pad. Het is geen angst voor God, maar het hooghouden van eigen
eer en geweten. Hoe mooi en goed zouden alle mensen zijn, als ze elke
avond voor het inslapen zich de gebeurtenissen van de hele dag voor de
ogen riepen en dan precies zouden nagaan, wat goed en slecht geweest is
aan hun eigen optreden. Onwillekeurig probeer je dan elke dag weer van
voren af aan jezelf te verbeteren, allicht dat je dan na verloop van tijd heel
wat bereikt. (Frank, 2015, pp. 287-288)
Uit deze overpeinzing kunnen we afleiden dat Anne eerder gewonnen is voor een
persoonlijke godsdienstbeleving. Wat een geloof een mens te
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bieden heeft, in haar optiek, zijn morele overtuigingen die als leidraad in het leven
kunnen dienen, terwijl strenge gedragsvoorschriften voor haar minder waarde hebben.
Omwille van dergelijke overtuigingen staat Anne Frank, in tegenstelling tot de
personages uit Nathan Zuckermans novelle ‘Higher Education’, symbool voor het
hetero-beeld van het joodse volk dat onder filosemieten overheerst, met name dat
van ‘the dignified and heroic endurance of persecution, and a high-minded morality
that transcends religious differences’ (Gans & Leerssen, 2007, p. 205). De waardigheid
waarmee de joden hun lot dragen wordt overigens gethematiseerd in Annes reactie
op een inbraak in het magazijn dat aan het Achterhuis grenst. De concrete dreiging
van het ontdekt worden drukt de hele familie met de neus op de feiten, zoals Anne
aangeeft:
We zijn er heel sterk aan herinnerd dat wij geketende joden zijn, geketend
aan één plek, zonder rechten, met duizenden plichten. Wij joden mogen
ons gevoel niet laten gelden, moeten moedig en sterk zijn, moeten alle
ongemakken op ons nemen en niet mopperen, moeten doen wat in onze
macht ligt en op God vertrouwen. (Frank, 2015, p. 233)
Ten slotte drukt ze nog de hoop uit dat de joden ooit het juk van hun imago zullen
kunnen afwerpen: ‘Eens zal deze verschrikkelijke oorlog toch wel aflopen, eens
zullen wij toch wel weer mensen en niet alleen joden zijn!’ (Frank, 2015, p. 233).15

15

Een laatste onderscheid tussen twee verschillende groepen dat in Het Achterhuis beschreven
wordt is dat tussen jongeren en volwassenen. Anne gaat uitvoerig in op de geschillen met
haar moeder, die verder gaan dan louter religie-gebonden meningsverschillen, en toont zich
daarin een echte puber. Wanneer Anne bovendien relaas doet van de soms moeizame relatie
met de andere volwassen onderduikers wordt dit contrast verder in de verf gezet. Zo geeft
ze aan dat zowel zij als haar zus graag zouden willen loskomen van hun ouders en zelf
beslissingen nemen (Frank, 2015, pp. 199-200), en geeft ze aan dat ze zich onbegrepen voelen
(Frank, 2015, p. 182). Dergelijke ervaringen zijn uiteraard zeer herkenbaar voor jongvolwassen
lezers, en ook de verliefdheid op Peter en voorzichtige verkenning van haar seksualiteit
dragen aan het identificatiepotentieel van het dagboek bij (cf. Foray, 2011, p. 330). De
ontboezemingen van het ‘lelijk[e] jong[e] eendje’ Anne Frank (Frank, 2015, p. 234) vertonen
namelijk veel overeenkomsten met de adolescentenroman (Van Lierop-Debrauwer &
Bastiaansen-Harks, 2005, pp. 22-36).
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Besluit
De kijk die ik in dit artikel op Het Achterhuis aannam, werd geïnspireerd door het
gedachtenexperiment omtrent een fictief, naoorlogs bestaan voor Anne Frank in de
roman The Ghost Writer van Philip Roth. In dat boek staat Amy Belette, het alter
ego van Anne Frank, onder meer stil bij de betekenis die het imago van de joodse
onderduikers, zoals gepresenteerd in het dagboek, heeft gehad voor de verspreiding
en het succes ervan. De hypothese dat het lage ‘joodse gehalte’ van het dagboek het
toegankelijker maakte, gaf aanleiding tot een imagologische (her)lezing van Het
Achterhuis. Deze benadering is toegespitst op het blootleggen van stereotiepe beelden
van nationale of culturele groepen in literaire teksten. De imagologische interpretatie
van Anne Franks dagboekbrieven legde bloot dat Het Achterhuis, zowel op vlak van
etnie als van religie, wordt gekenmerkt door een open geest. Anders dan in de
oorlogsretoriek is er in het dagboek nauwelijks sprake van joods-Duitse polarisatie.
Integendeel, de voornaamste tegenstelling onder de onderduikers, die tussen devote
en minder streng gelovige joden, ondermijnt die traditionele tweespalt nog verder.
De slotsom is dat Anne Frank om deze redenen niet zozeer thuis lijkt te horen bij de
‘zij’, de ‘andere’ groep waarin ze als joodse vanuit het perspectief van de Duitse
bezetter paste. Voor latere lezers van Het Achterhuis heeft ze eerder een plek
verworven in het ‘wij’-kamp, waarin ze niet alleen als joodse maar toch vooral als
mens gezien wordt.
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Het gras is altijd groener bij de Bolderburen
Over de representatie van een Zweedse culturele en nationale identiteit
in Duitse, Nederlandse en Belgische media
Chiara Coen
Drie schattige rode huisjes staan op een rij, zes joelende kinderen dartelen vrolijk
door de bloemen en in de verte knabbelt een eland vredig op een twijgje. Zo gaat het
er aan toe in het Zweedse Bullerbyn (of Bolderburen in het Nederlands), het dorpje
waar Astrid Lindgren zes dorpskinderen de leukste avonturen laat beleven. In het
driehuizige dorp komen er geen dieven, draken of andere booswichten langs, zoals
in vele andere van Lindgrens meer fantastische vertellingen. De belevenissen van
de Bolderburenkinderen zijn van een heel ander kaliber: in verschillende korte
hoofdstukken vangen ze rivierkreeftjes, plukken ze kruisbessen, verzinnen ze gekke
verhalen en doen ze er alles aan om arme Olles losse tand eruit te krijgen. Kortom:
Lindgrens verhaaltjes over de kinderen in Bolderburen zijn eenvoudig en onschuldig.
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Zelf zei Astrid Lindgren dat ze tijdens het schrijven van de Bolderburen-boeken
probeerde ‘terug te keren naar een land dat niet meer bestaat’
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(Strömstedt, 1977, p. 27, mijn vertaling). Het land dat verdween1 waar Lindgren het
over heeft verwijst niet naar een geografische plaats, maar naar een onbereikbare
wereld van kinderlijke onschuld, zorgeloosheid en ongereptheid waarin je heel de
dag mag spelen en dagdromen. Lindgren verwijst dus veeleer naar een tijd dan naar
een plaats. Die tijd bestaat volgens Lindgren niet meer, maar dankzij haar eigen
herinneringen en dankzij het schrijfproces heeft zij er wél nog een levendig beeld
van kunnen oproepen. Eva-Maria Metcalf (1994, p. 44) geeft namelijk aan dat het
leven van de kinderen in Bolderburen vergelijkbaar is met Lindgrens eigen kindertijd
in Småland. Volwassen lezers verliezen zich ook wel eens in de typisch nostalgische
Bolderburenverhalen en worstelen dan niet alleen met een verlangen naar een wereld
of een tijd die niet meer bestaat, maar mogelijk ook naar een tijd die ze nooit gekend
hebben (Källström, 2012, p. 121; Metcalf, 1994, p. 44). In het geval van Duitse lezers
hebben deze verlangens op collectief niveau geresulteerd in een zogeheten
Bolderburensyndroom.
In deze bijdrage wil ik, vanuit een imagologisch kader, nader ingaan op dat
Bolderburensyndroom. Wat houdt dat syndroom eigenlijk in en wat heeft het te
maken met imagologie? Waarom vindt men het fenomeen voornamelijk terug in
Duitsland? Waarom zijn het net de Bolderburenboeken, en niet de andere bekende
verhalen zoals die van Pippi Langkous, die zo'n grote impact hebben? Heeft men in
België en Nederland ook wel eens last van Bolderburenkoorts?

‘Zweden is Lindgren’2
Alvorens we ons verdiepen in het Bolderburensyndroom, is het waardevol om te
laten zien waarom Astrid Lindgren en haar Bolderburenboeken als centrale spelers
op het imagologietoneel naar voren gebracht kunnen worden. In deze bijdrage ligt
de nadruk namelijk nìet op hoe Zweedse culturele en nationale stereotiepen
geschilderd worden in de eigenlijke

1

2

Het land dat verdween is tevens de Nederlandstalige titel van een semi-autobiografische
essaybundel waarin Lindgren vertelt over haar gelukkige jeugd in het pastorale Småland.
Het motief van het verlangen naar de kindertijd was dus ook voor Lindgren zélf heel
belangrijk.
De Leur (2002).
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Bolderburenreeks. In plaats daarvan beschouw ik Lindgren en haar oeuvre als
vertegenwoordigers van het typisch Zweedse.
Als men weet hoe onderzoekers binnen de imagologie normalerwijs te werk gaan,
lijkt dit uitgangspunt mogelijk onverwacht. Binnen de imagologie onderzoekt men
namelijk transnationale en interculturele representaties. Auteurs zijn doorgaans géén
kandidaten om als representatie voor een hele cultuur te fungeren. Beller en Leerssen
(2007, p. xiii) benadrukken dat gedachten, ideeën en uitspraken, kortom ‘het discours’
dat onder meer in de media rond een bepaalde natie, cultuur of andere groepering
gevoerd wordt, centraal staan. Dat discours verwijst volgens Beller en Leersen (2007,
p. xiii) in geen geval naar de echte eigenschappen van de individuen binnen een
gemeenschap; het bestaat veeleer uit elementen die door de geschiedenis heen en
door internationale relaties, attitudes, zelfrepresentaties, subjectiviteit, rivaliteit en
amicaliteit op één of andere manier tot een geheel van stereotiepe voorstellingen zijn
versmolten.
De suggestie wordt gemaakt dat er om tot zo'n melting pot van clichés te komen
een heleboel beelden (‘images’) of opvattingen (‘perceptions’) verzameld moeten
worden (Beller & Leerssen 2007, p. 3). Die opvattingen kunnen zich in allerlei
vormen manifesteren, onder andere: grafisch (als standbeeld of schilderij), perceptueel
(een veralgemening van hoe mensen eruitzien, bijvoorbeeld het cliché van het
Zweedse blonde meisje), mentaal (fantasieën en dromen) en verbaal (literaire
beschrijvingen en metaforen in het dagelijkse taalgebruik) (ibidem).
Hoewel Lindgren bezwaarlijk ondergebracht kan worden onder één van deze
categorieën, kan zij - bij uitzondering - als auteur toch beschouwd worden als
vertegenwoordiger van het typisch Zweedse. Een verkenning van Nederlandstalige
kranten- en tijdschriftartikels over Lindgren die de laatste decennia verschenen
illustreert dat. De Leur (2002, p. 10, mijn cursivering) noemt Lindgren in Het
Nieuwsblad bijvoorbeeld ‘een van de beste ambassadrices die Zweden zich kon
inbeelden’ en in De Volkskrant wordt ze ‘een nationale grootheid’ (De Klerck, 1997,
z.p.) genoemd. Ook in literatuuronderzoek vindt men zulke beschrijvingen terug:
Surmatz (2005, pp. 3-4) noemt Lindgren de ‘belichaming van de Zweedse kijk op
het leven’ (mijn vertaling, mijn cursivering). Maria Andersson (2008, p. 65) voegt
hier aan toe dat men haar werk echt als ‘een symbool voor Zweedsheid’ ziet.
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Als we Lindgren vergelijken met andere, nochtans ook zeer bekende Zweedse auteurs,
wordt haar bijzondere positie nog duidelijker. ‘Zoals weinig andere auteurs is Lindgren
echt een deel geworden van het Zweedse culturele erfgoed’ poneert Andersson (2008,
p. 65, mijn vertaling) in haar studie over idyllische representaties van Zweden in
Lindgrens werk. In een interview in NRC Handelsblad bevestigt Lindgrenspecialist
Lena Törnqvist dat men de Zweedse literatuur internationaal eerder associeert met
Astrid Lindgren dan met August Strindberg of Selma Lagerlöf (Boonstra, 1987, z.p.).
De Klerck (1997, z.p.) concludeert dat Lindgren de eerste naam is die
literatuurliefhebbers aller lande te binnen schiet als men hen vraagt spontaan enkele
Zweedse auteurs op te noemen. Men kan kortom stellen dat het discours dat rond de
figuur van Lindgren bestaat, gezien kan worden als representatief voor het discours
dat men met Zweden als natie en cultuur associeert. Het hetero image3 dat uit de
werken van Astrid Lindgren afgeleid wordt, kan bijgevolg als pars pro toto dienen.
We keren nog even terug naar enkele van de verschillende soorten opvattingen
die beschreven werden door Beller en Leerssen. Vooral verbale en mentale
representaties spelen een belangrijke rol in Lindgrens werk. De relatie tussen deze
representaties en de geschreven tekst waaraan ze gelinkt kunnen worden is niet
klassiek: binnen de imagologie gaat men ervan uit dat verbale en mentale
representaties van een natie of cultuur bij uitstek terug te vinden zijn in de literatuur.
Hier is het precies omgekeerd. Wat betreft verbale representaties doen woordenschat
en lexicale concepten uit Lindgrens boeken hun intrede in het echte taalgebruik in
Zweden en daarbuiten. Dat een woord als Bolderburensyndroom überhaupt bestaat,
zegt veel over de impact van Lindgrens boeken op het internationale talige vlak.
Iedereen heeft het wel eens over Pippivlechten of Pippisokken, of men weet in ieder
geval onmiddellijk waarover het gaat en hoe deze vlechten of sokken eruitzien.
Verder wordt Lindgrens taalgebruik gekenmerkt door neologismen, waarvan
sommigen uiteindelijk gelexicaliseerd zijn (Edström, 1992). Het woord sakletare (of
dingenzoeker in het Nederlands), oorspronkelijk enkel gebruikt door Pippi Langkous
en haar kompanen, is volgens Hanzén (2005, p. 23) nu een deel van het Zweedse
lexicon. Ook mentale

3

Hetero-image wordt gebruikt voor het beeld dat andere naties van een bepaald volk of een
bepaalde cultuur hebben (Beller & Leerssen, 2007, p. xiv).
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representaties, dromen en fantasieën, spelen vaak een grote rol in Lindgrens boeken.
De avonturen in Bolderburen spelen zich grotendeels af in de fantasie van de kinderen.
De Bolderburenboeken beschrijven het dagelijkse leven op de drie boerderijtjes en
de kinderen moeten heel vaak saaie klusjes doen. Daar zeuren ze echter nooit over:
in Bolderburen is werkelijk àlles leuk, zelfs bieten rooien en hooien op het veld
(Nikolajeva, 2000, p. 43). Tijdens het werken hebben de kinderen tijd zat om te
fantaseren over wat ze maar willen. Maria Nikolajeva (2000, p. 42) beschrijft het
pastorale Bolderburen als ‘een idyllische en eeuwigdurende terugblik naar een
gelukkige kindertijd’ (mijn vertaling) terwijl Eva-Maria Metcalf (1994, p. 54) spreekt
van een ‘retrospectieve idylle’ (mijn vertaling) die volgens sommige critici zelfs af
en toe té sereen en naïef overkomt (Metcalf, 1994, p. 32).

Hoteldebotel op de Bolderburen
De Duitse bevolking lijkt aan een zogenaamd Bolderburensyndroom te lijden. Hoewel
dat fenomeen als een ziekte klinkt, is wat het precies inhoudt op het eerste zicht best
positief. Het Bolderburensyndroom kan men beschouwen als een concrete en
afgebakende invulling van de nationale en culturele stereotiepen die men binnen de
imagologie doorgaans onderzoekt. De term verwijst naar het Duitse hetero image
over Zweden, een clichébeeld waarin ongerepte natuur, vrolijke blonde mensen die
in knusse rode huisjes wonen, vrije opvoeding en een zorgeloze kindertijd centraal
staan (Franke, 2007, z.p.). Veel van die elementen komen overeen met het stereotiepe
beeld over Zweden dat wereldwijd heerst en dus als een soort van internationale
hetero image beschouwd kan worden. Toch verschillen de Duitse ideeën over Zweden
op verschillende punten van het wereldwijde beeld en leent de situatie zich tot nader
onderzoek. Waarom is het Bolderburensyndroom net zo prominent aanwezig binnen
de Duitse cultuur (en niet pakweg de Franse, Poolse of Italiaanse)? Waarom vormen
precies het werk van Astrid Lindgren, en dan vooral de Bolderburenboeken de basis
van deze Duitse attitude tegenover Zweden? Had men immers niet even goed van
een Pippi-Langkoussyndroom kunnen spreken? Of, Lindgren helemaal achterwege
gelaten, van een Lagerlöfiaans Nils Holgerssonsyndroom?
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In Duitsland zijn Lindgren en haar oeuvre altijd al opvallend populair geweest. Vele
Duitse kleuter- en basisscholen zijn naar Lindgren vernoemd en bijna een kwart van
het totale aantal vertaalde en verkochte Lindgren-boeken staat bij Duitse lezers in
de boekenkast (Källström, 2012, p. 128; Franke, 2007). In de hedendaagse Duitse
cultuur is de liefde voor Lindgren quasi gelijkgesteld aan een liefde voor het idyllische
en fictieve Bolderburen, en dan vooral wat betreft de aspecten natuur en vrije
opvoeding: magazines staan vol reportages over ‘herbronnende vakanties’ in de
Zweedse ongerepte natuur en de van clichés vergeven, bijna karikaturale
pseudo-Zweedse TV-serie Inga Lindström4 is ongelooflijk succesvol. Källström
(2012, pp. 124-127) vermeldt zelfs een handboek dat Duitse ouders het hectische
gezinsleven helpt in te ruilen voor een harmonische, vrije opvoedingsstijl naar Zweeds
model.
Dat het Bolderburenvirus zich zo knus heeft kunnen nestelen in de Duitse cultuur
kan te maken hebben met de twee wereldoorlogen, die de hetero image en auto
image5 van de Duitse bevolking tot op de dag van vandaag sterk kleuren. Vooral de
Tweede Wereldoorlog liet diepe wonden na in het Duitse zelfbeeld en de kort daarop
volgende opdeling in Oost- en West-Duitsland kwam het gemeenschappelijke,
nationale gevoel ook niet bepaald ten goede. Als gevolg van dit alles ontstond er een
soort van collectief escapisme, een mentale vlucht, waarin het immer politiek neutrale
en zelden in conflicten verwikkelde Zweden een na te streven ideaal werd.6 Als
vanzelfsprekend wordt daarbij een koppeling gemaakt met literatuur, de

4

5
6

De serie is een Duits product dat pretendeert Zweeds te zijn. Elke losse episode draait rond
een jonge vrouw die ernaar verlangt om het drukke stadsleven en haar carrière even achter
zich te kunnen laten. Wanneer ze eindelijk een pauze op het platteland in last, vindt ze in
één van de knappe, goedlachse dorpelingen de liefde van haar leven. De serie geeft de indruk
zich in Zweden af te spelen: de personages hebben typisch Zweedse namen, velen van hen
zijn mogelijk eerder gecast omwille van hun blonde haar en blauwe ogen in plaats van voor
hun acteertalent en de talloze shots van rode huisjes bij een meer moeten er voor zorgen dat
de kijker zich onmiddellijk in Zweden waant. In de realiteit zijn de acteurs echter Duitsers
en werd er meestal gewoon in Duitsland gefilmd. Er wordt ook alleen maar Duits gesproken,
op een occasionele ‘Hej’ na (Nilsson, 2005).
Het zelfbeeld van een natie, volk of cultuur (Beller & Leerssen, 2007, p. xiv).
Hoewel deze gebeurtenissen en hun gevolgen eerder met de werkelijkheid dan met
representaties te maken hebben, zijn ze toch relevant bij imagologisch onderzoek. Dat de
associatie ‘Duitsland - Wereldoorlog’ vaak overheersend is en zelfs tot op de dag van vandaag
nog bestaat, is eigenlijk meer een stereotiep en bevooroordeeld gegeven dan een werkelijk
gegeven.
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drager bij uitstek voor nationale stereotypen (O'Sullivan, 2011; Leerssen, 2007, p.
27). Het heterobeeld dat Zweden in de Duitse verbeelding belichaamt, is dat van een
gestileerde, utopische versie van de werkelijkheid; een beter, niet door de
wereldoorlogen getekend Duitsland (Källström, 2012, p. 127; Franke, 2007). Dat dit
beeld in grote mate gespijsd werd door de Bolderburenboeken is niet zo gek. Net
zoals enkele andere zogenaamde Smålandboeken,7 gonzen ze van de nostalgie
(Källström, 2012, p. 128). Wat verder mogelijk bijdraagt aan de aantrekkelijkheid
van het Zweedse heterobeeld zijn de verwerkingsstrategieën of coping mechanisms
van de Bolderburenkinderen: als ze geconfronteerd worden met saaie klusjes en
zwaar boerderijwerk, ontsnappen ze naar een fantasiewereld en vrolijken ze de boel
op met spelletjes en verhalen. Dankzij deze vorm van escapisme kunnen de kinderen
hun taken altijd zonder morren voltooien (Metcalf, 1994, p 44). Het zorgeloze, vrolijke
leven van de kinderen in de weelderige velden van Bolderburen is een aantrekkelijk
alternatief voor wie het Duitse self image iets te somber vindt. Bovendien zijn er best
veel gelijkenissen tussen de geïdealiseerde elementen uit de Bolderburenidylle en
werkelijke elementen in de Duitse cultuur en natuur. Volgens Franke (2007)
verschillen de (Noord-)Duitse fauna en flora bijvoorbeeld maar weinig van het
Zweedse natuurlandschap zoals het beschreven wordt in Bolderburen. In feite bestaat
de Bullerby-idylle zelfs grotendeels uit Duitse Heimat-puzzelstukjes, maar dan
ontdaan van alle nazistische associaties (Källström, 2012, p. 131).
Hoewel men bij escapisme vaak denkt aan een mentale vlucht naar een onmogelijke
fantasiewereld of onbereikbare exotische oorden, vlucht men in Duitsland niet te ver
weg van huis.8 Het hetero image gebaseerd op het Bolderburen van Astrid Lindgren,
dat door levendige beschrijvingen van

7

8

Eva-Maria Metcalf (1994, p. 29) gebruikt de verzamelnaam Småland books om - binnen
Lindgrens oeuvre - de verhalen die sterke overeenkomsten tonen met Lindgrens eigen
kindertijd in Småland, aan te duiden. Goede voorbeelden, naast de Bolderburenverhalen,
zijn de boeken over Madieke en de avonturen van Emil, waarin de Smålandse
jeugdherinneringen van haar vader verwerkt zijn.
Berthold Franke (2007) benadrukt dat de Duitse voorstellingen over Zweden deels wortelen
in de realiteit: het land is inderdaad bezaaid met bossen en meertjes en de kans dat een eland
je pad kruist is niet klein. Toch is er een tendens van teleurstelling wanneer het gaat over de
discrepantie tussen verwachting en realiteit. Wanneer het mentale escapisme omgezet wordt
in een échte reis naar Zweden, moeten de Duitsers soms toegeven dat het allemaal niet zo
Bolderburenachtig is als ze gedacht hadden (Källström, 2012, p. 127).
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talrijke herinneringen aan gebeurtenissen uit haar kindertijd (Metcalf, 1994, p. 35)
sterk verankerd is in het Zweedse platteland, wordt vanuit een Duits standpunt gezien
als nastrevenswaardig.
Ten slotte is het belangrijk om het specifieke karakter van kinderliteratuur onder
de loep te nemen. Volgens Emer O'Sullivan (2011, p. 6) worden vooral normen,
waarden, self images en other images die in een bepaalde periode dominant zijn via
kinderliteratuur overgedragen.9 Tussen de tekst en de lezer staat in het geval van
kinderliteratuur altijd een mediator: een volwassene die ervoor zorgt dat die dominante
normen en waarden overgedragen kùnnen worden naar de jonge lezers. Als een ouder
of leerkracht er niet voor zorgt dat het boek thuis in de boekenkast of in de
klasbibliotheek belandt, zal een kind niet gauw met het boek in contact komen.
O'Sullivan (2011, p. 6) noemt deze volwassenen ‘sociale autoriteiten’ (mijn vertaling).
Vanuit deze invalshoek houdt O'Sullivan weliswaar geen rekening met de minstens
even populaire subversieve kinderliteratuur, waarin elke vorm van volwassen autoriteit
op een speelse manier genegeerd wordt (Mickenberg & Nel, 2011, p. 445). Binnen
Lindgrens oeuvre kan men een opdeling maken tussen subversieve en conformistische
werken. De verhalen over de kinderen in Bolderburen zijn in geen geval subversief
te noemen: luisteren naar je ouders en flink werken staan in feite centraal, maar dit
alles is in een vrolijk kleedje gestopt. In Duitsland is het conforme, stabiele en veilige
Bolderburen dus meer in de armen gesloten dan bijvoorbeeld de knotsgekke,
subversieve wereld waarin Pippi leeft. Nochtans argumenteert Metcalf dat veel jonge
en volwassen lezers overal ter wereld ook graag zoals Pippi zouden willen: energiek,
vrij, creatief en zelfstandig (Metcalf, 1994, p. 35). Vanuit Duits perspectief is een
Pippi-Langkousleven vast iets te tumultueus en beantwoordt het niet aan het verlangen
naar rust, harmonie en zorgeloosheid.

Bolderburen in België en Nederland
Het gehavende auto image van Duitsland vormde een vruchtbare bodem waarop de
voorliefde voor Zweden kon uitgroeien tot een Bolderburensyndroom. Met die
wetenschap in het achterhoofd, rijst de vraag of het

9

Zie ook Beller & Leerssen (2007, p. 290).
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hetero image van Zweden in andere landen of culturen niet ook vatbaar zou kunnen
zijn voor het Bolderburenvirus. In wat volgt bekijken we de situatie in België en
Nederland even van dichtbij.
Als we met de voornaamste inhouden van het syndroom rekening houden bijzondere aandacht voor de natuur en vrije opvoeding - zouden we kunnen geloven
dat het Belgische en Nederlandse beeld over Zweden in elk geval niet Bolderburenvrij
is. In die voorstelling komt Zweden namelijk naar voren als een land waar men op
sociaal, politiek, onderwijskundig en opvoedkundig vlak nog veel van kan leren,
omdat alles er prima functioneert en de vrijheid er primeert. Verder zijn de prachtige
bossen en meren ook één van de eerste dingen die we met Zweden associëren. Zelfs
mijn leraar Zweeds, wiens kennis over Scandinavië veel verder rijkt dan louter het
stereotiepe, opperde ooit: ‘Zweden is eigenlijk gewoon een heel groot bos.’
In de Belgische en Nederlandse media vinden we de twee Bolderbureningrediënten
duidelijk terug: het discours in kranten en tijdschriften verwijst enerzijds naar de
mooie natuur en anderzijds naar het bijzondere statuut van kinderen en opvoeding.
Vaak refereert men hierbij naar Lindgrens werk, andere verwijzingen zijn dan weer
algemener en wortelen in de werkelijkheid. In de Belgische krant De Standaard,
bijvoorbeeld, zegt redacteur en podiumcriticus Wouter Hillaert (2009) over een
theateradaptatie van Ronja de Roversdochter - een andere fictieve figuur ontsproten
aan de pen van Lindgren - dat de regisseur er duidelijk voor heeft gekozen om het
aspect van ‘de kinderlijke onschuld’ te benadrukken, een kinderlijke onschuld die
zich in de verhalen van Lindgren haast als een soort betere versie van de
volwassenheid manifesteert. ‘Daar is iets typisch Zweeds aan,’ voegt Hillaert (2009,
p. 41) er aan toe. Ook recensent Jann Ruyters (2007, pp. 16-17) spreekt in Trouw
over ‘[h]et kindvriendelijke Zweden van Astrid Lindgren’. Auteur en filosofe Jannah
Loontjens (2007, p. 12) voegt daaraan toe dat heel het oeuvre van Lindgren ‘een
uitdrukking van de Zweedse neiging om de ontwikkeling van het kind centraal te
stellen in het leven’ lijkt, wat volgens haar ook prima overeenstemt met de Zweedse
realiteit. In Zweden begint de leerplicht namelijk relatief laat, waardoor kinderen ‘de
vrijheid [wordt] gegund om te kunnen spelen en de eigen verbeelding de vrije loop
te kunnen laten’ (ibidem). Wat betreft de natuur spreekt Erik
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Brusten (2006, z.p.) in De Standaard over Zweden als ‘het land van midzomernacht’
waar ‘natuur en traditie hand in hand’ gaan. Van Camp (2000, p. 337) heeft het in
Leesidee Jeugdliteratuur dan weer over ‘paradijselijke Zweedse zomers’ en een reis
naar Zweden staat voor haar gelijk aan een ‘vakantie in Bolderburen’. In De Morgen
vat Leysen (2003, z.p.) een episode van Kinderen van de Zoutkreek10 samen als
‘alweer een heerlijk bucolisch avontuur over een vakantie op een klein eiland voor
de Zweedse kust.’ Ook in de Nederlanden worden Zweden en Lindgrens pastorale
verhaaltjes dus als ‘een idyllische wereld vol eenvoud, liefde en goedige humor’
gezien (anoniem, 2008, p. 6).
We vinden veel losse, geïsoleerde en vooral korte associaties met Zweedse
ongerepte natuur en ongestoord kind-zijn in Belgische en Nederlandse kranten en
tijdschriften, maar men kan niet zeggen dat ze een groter, samenhangend geheel
vormen. Er zijn geen volledige reportages, TV- of andere series aan de Zweedse
levensstijl gewijd. Specifieke referenties naar de Bolderburen zijn ook eerder schaars.
De verwijzingen blijven in tegenstelling tot in Duitsland eerder algemeen en
appreciërend dan bewonderend en verlangend van aard. De liefde voor het idyllische
Zweden neemt in de Nederlanden dus lang geen Inga-Lindströmeske proporties aan,
maar is ergens wel aanwezig. Maar hoe komt dat dan? Door rekening te houden met
self images en other images werd verklaard waarom Duitsland wél vatbaar was voor
Bolderbureninvloed. Op dezelfde manier kan er ook gemotiveerd worden waarom
dat in de Nederlanden minder het geval is. Het uitgebreide imagologienaslagwerk
van Beller en Leerssen brengt verslag uit over stereotiepenonderzoek over
verschillende naties en culturen. Als we kijken naar de informatie die ze over de
Belgen en de Nederlanders verzameld hebben, is het makkelijker te begrijpen waarom
de Bolderburenmanie bij ons beperkt blijft.

10

Vi på Saltkråkan (1964), of Kinderen van de Zoutkreek in het Nederlands, is een TV-serie
die het typische Bolderburengevoel belichaamt. Het script werd geschreven door Astrid
Lindgren, later goot ze het verhaal ook in romanvorm. De serie draait rond de familie
Melkersson, vier kinderen en hun vader, die tijdens de zomer naar de idyllische Zoutkreek
trekken. Heerlijk nietsdoen, verhalen vertellen en vrijuit spelen staan centraal.
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België
Het nationale karakter van België staat in schril contrast met dat van Nederland,
vooral wanneer het in diachroon perspectief gaat over regimes en regeringen (Beller
& Leerssen, 2007, p. 108). Terwijl de Nederlanders zich in de zestiende en
zeventiende eeuw met succes verzetten tegen de Spaanse koning, bleef België (en
ook Luxemburg) wat aanmodderen onder buitenlands bewind. Uiteindelijk, in 1830,
ging ook België op eigen benen staan. Men zegt traditionelerwijs dat de Belgen
sindsdien bijzonder wantrouwig zijn tegenover de staat en tegenover elke vorm van
autoriteit in het algemeen (ibidem). Vanuit dat perspectief zou men kunnen denken
dat het niet bij het karakter van de achterdochtige Belg past om weg te dromen en
in gedachten te gaan dartelen in de idyllische Zweedse velden. Als de Belg dan toch
naar een Lindgren-karakter zou moeten opkijken, zou hij eerder voor de sterke en
zelfstandige Pippi Langkous kiezen, die zich zonder ouders of andere autoriteiten
prima weet te redden.
Wat betreft de Belgische self image schrijven Beller en Leerssen (2007, p. 108)
dat een geschiedenis van onderdrukking en afhankelijkheid geresulteerd heeft in een
minderwaardigheidscomplex. Aan dat lage zelfvertrouwen zit echter een keerzijde:
in plaats van bij de pakken te blijven zitten zijn de Belgen bourgondiërs die zeer
pragmatisch en realistisch in het leven staan (Beller & Leerssen, 2007, pp. 108-109).
Die eigenschap brengt mogelijk met zich mee dat de Belgen niet escapistisch ingesteld
zijn: ze leven in het hier en nu. In tegenstelling tot de Duitse wens naar een beter
verleden, heerst er in België meer een accepterende sfeer: het is hoe het is en daar
nemen ze vrede mee.
Ten slotte benadrukken Beller en Leerssen dat België al sinds het begin een
bijzonder liberale grondwet heeft: vrije meningsuiting, vrijheid van religie en vrij
onderwijs staan al heel lang centraal. In dat opzicht zou een verlangen naar een vrijere
opvoeding en het zorgeloos kind-zijn niet geheel op zijn plaats zijn, hoewel er
natuurlijk altijd ruimte voor verbetering gelaten moet worden. Toen de Pippi
Langkousboeken in een Nederlandstalige versie verschenen, was er in België en
Nederland nauwelijks commotie rond de vernieuwende pedagogische ideeën die er
in gepresenteerd werden, terwijl menig Duitser en Zweed de wenkbrauwen ophaalde
bij het lezen van Pippi's onstuimige avonturen (Van den Bossche, 2013).
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Nederland
Het nationale karakter van Nederland kan men niet zomaar vergelijken met dat van
België, ook al vormden de twee ooit samen een politieke unie. Ook de redenen voor
een slechts zeer gematigde Bolderbureninvloed in beide landen zijn verschillend.
Het other image dat over Nederland heerst, wordt veelal gekenmerkt door
strengheid, een sterk organisatievermogen en het belang van regels. Daarbij
aansluitend zijn orde en netheid belangrijke waarden. Buitenlandse bezoekers
opperden in de achttiende eeuw zelfs dat Nederland zò netjes was, dat het
onnatuurlijke er haast leek te overheersen (Beller & Leerssen, 2007, p. 143). Terwijl
de ongereptheid van de Engelse Secret Garden in de meeste andere Westerse culturen
bewonderd werd, bouwden de Nederlanders liever netjes dammen en kanalen om de
natuur in toom te houden (ibidem). Maria Nikolajeva (2000, p. 42) omschrijft
Bolderburen precies als het Zweedse equivalent van de Secret Garden. De
ongereptheid van de natuur in Bolderburen wordt door een Nederlandse bril mogelijk
bekeken als een wildernis die wel wat snoeiwerk kan gebruiken, niet als een oord
waar men graag naartoe wil vluchten. Ook op literair vlak en in de beeldende kunsten
is de romantiek - waar naast het emotieve, het creatieve en het spirituele ook de
natuur centraal stond - nooit waanzinnig populair geweest in Nederland; er was meer
aandacht voor realisme (Beller & Leerssen, 2007, p. 143). En realisme is nu eenmaal
moeilijk verenigbaar met escapisme.
Op moraalfilosofisch vlak zien we in Nederland vanaf de vroege negentiende eeuw
duidelijke neigingen naar realisme. De Nederlanders profileren zich graag als
vredelievend, verstandig en praktisch. Abstract gefilosofeer en dromen over wat
geweest had kunnen zijn laten ze liever over aan hun buren, de Duitsers (Beller &
Leerssen, 2007, p. 143). In Duitsland zoekt men in de Bolderburenidylle een alternatief
voor het eigen verleden, maar uit Nederlands oogpunt zou het zoeken naar zo'n
alternatief als niet erg nuttig beschouwd worden.

Besluit
Enerzijds werd in deze bijdrage onderzocht waarom Astrid Lindgrens
Bolderburenboeken zulk een prominente plaats hebben ingenomen in het
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Duitse denken en doen. Nationale stereotiepen over Duitsland en Zweden speelden
hierin een grote rol. Anderzijds werd er aan de hand van representaties in de Belgische
en Nederlandse media bekeken of de Bolderburen een even grote impact zouden
kunnen hebben in de Nederlanden. Om te verklaren waarom dat wel of niet zo is,
keerden we andermaal terug naar de nationale stereotiepen.
We kunnen stellen dat vier factoren Duitslands vatbaarheid voor het
Bolderburenvirus in belangrijke mate hebben beïnvloed. Ten eerste is er Astrid
Lindgrens opvallende populariteit en algemene alomtegenwoordigheid in Duitsland.
De meest doorslaggevende factor is echter het door de wereldoorlogen gekwetste
Duitse self image. Verder is het belangrijk dat de Zweedse natuur en cultuur niet erg
veel verschillen van de Duitse, zodat de mentale vlucht naar de Bolderburen eigenlijk
maar een kort reisje is. Ten slotte zijn de Zweedse nationale stereotiepen die de
belangrijkste pijlers van het Bolderburensyndroom vormen niet uit de lucht gegrepen.
De Duitsers verlangen dus niet naar iets fantastisch, exotisch of onmogelijks.
Hoewel we in de Belgische en Nederlandse media best vaak verwijzingen naar de
Bolderburenidylle terugvinden, kunnen we toch slechts spreken van een onderstroom
in het discours. Er worden bijvoorbeeld geen volledige boeken of TV-series aan het
Bolderburenfenomeen gewijd. Bovendien vindt men minstens even vaak verwijzingen
naar andere Zweedse stereotiepen, die niet onmiddellijk iets met de Bolderburen te
maken hebben. Volvo, IKEA en knäckebröd staan samen in het rijtje met prachtige
natuur en aandacht voor zorgeloos kind-zijn. Vanuit een imagologisch perspectief,
en uiteraard zonder de bedoeling iedereen over dezelfde kam te scheren, kan men
zeggen dat Belgen en Nederlanders iets te realistisch in het leven staan om zich te
verliezen in escapistische verlangens. Belgen hoeven wat betreft vrije opvoeding,
aandacht voor het kind en liberaliteit op andere vlakken niet echt jaloers te zijn op
de Zweden. Nederlanders lijken dan weer te netjes en te gestructureerd om in
gedachten naar de ongereptheid van het Bolderburenlandschap te willen ontsnappen.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

99

Literatuur
Andersson, M., ‘Borta bra, men hemma bäst?’ In: Barnlitteraturanalyser, 1 (1),
2008, pp. 55-70.
Anoniem, ‘Schepper Emil dood.’ In: NRC Handelsblad, 15 juli 2008, p. 6.
Beller, M. & J. Leerssen, Imagology: The Cultural Construction and Literary
Representation of National Characters. A Critical Survey. Amsterdam, Rodopi,
2007.
Boonstra, B., ‘Er vliegt een vogelheks voorbij.’ In: NRC Handelsblad, 2 oktober
1987, z.p.
Brusten, E., ‘Het land van midzomernacht.’ In: De Standaard, 10 juni 2006.
Camp, K. van, ‘Astrid Lindgren. “Vakantie in Bolderburen en andere verhalen”.’
In: Leesidee Jeugdliteratuur, 6 (8), 2000, pp. 336-337.
Edström, V., Astrid Lindgren: Vildtoring och lägereld. Stockholm, Rabén &
Sjögren, 1992.
Franke, B., ‘Tyskarna har hittat sin Bullerbü.’ In: Svenska dagbladet, 9 december
2007.
Hanzén, M., Nybildade ord i Astrid Lindgrens böcker [dissertatie]. Jönköping,
Jönköping högskola, 2005.
Hillaert, W., ‘Rovers en piraten enteren Brussel.’ In: De Standaard, 18 augustus
2009, p. 41.
Källström, L., ‘Var ligger egentligen Bullerbyn?’ In: Barnlitteraturens värden
och värderingar, 1, 2012, pp. 121-134.
Klerck, H. de, ‘Lekker stout zijn. De negentigste verjaardag van de “discutabele”
Astrid Lindgren.’ In: De Volkskrant, 14 november 1997.
Leerssen, J., ‘Imagology: History and Method.’ In: M. Beller & J. Leerssen
(eds.), Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of
National Characters. A Critical Survey. Amsterdam/New York, Rodopi, 2007,
pp. 17-32.
Leur, T. de, ‘Het sterkste meisje ter wereld is dood.’ In: Het Nieuwsblad, 29
januari 2002, p. 10.
Leysen, A., ‘Weer een bank vooruit. Zomerse leestips voor de allerkleinsten.’
In: De Morgen, 2 juli 2003.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

100
Loontjens, J., ‘Nooit bang zijn voor de angst. Leven als Pippi of Ronja in de
Zweedse bossen van Astrid Lindgren.’ In: NRC Handelsblad, 16 november
2007, p. 12.
Metcalf, E-M., Astrid Lindgren. Michigan, Twayne Publishers, 1994.
Mickenberg, J. & P. Nel, ‘Radical Children's Literature Now!’ In: Children's
Literature Association Quarterly, 36 (4), 2011, pp. 445-473.
Nikolajeva, M., From Mythic to Linear. Time in Children's Literature. Londen,
The Scarecrow Press, 2000.
Nilsson, Å-M., ‘Tysk tv-romantik spirar i skärgårdsmiljö.’ In: Svenska
Dagbladet, 3 augustus 2005.
O'Sullivan, E., ‘Imagology meets Children's Literature.’ In: International
Research in Children's Literature, 4 (1), 2011, pp. 1-14.
Ruyters, J., ‘Ook in Zweden is het moeilijk om te overleven.’ In: Trouw, 15
maart 2007, pp. 16-17.
Strömstedt, M., Astrid Lindgren: en levnadsteckning. Stockholm, Rabén &
Sjögren, 1977.
Surmatz, A., Pippi Långstrump als Paradigma. Die deutsche Rezeption Astrid
Lindgrens und ihr internationaler Kontext. Tübingen, Francke, 2005.
Van den Bossche, S., ‘Kroniek van een aangekondigd succes - De status van
Astrid Lindgren in het Nederlandstalige discours.’ In: Literatuur zonder leeftijd,
27 (90), 2013, pp. 69-86.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

101

‘Holland’ in Amerikaanse kinderogen
Hoe de clichés over Nederland zich via geïllustreerde kinderboeken
verspreiden1
Saskia de Bodt
Op een goede dag doet de Amerikaanse dame Daisy Duck, die wij misschien beter
kennen als Katrien, mee aan een kookwedstrijd uitgeschreven door de kaasfabriek
in Duckstad. De roze vriendin van Donald heeft een kaastaart gemaakt in de vorm
van een molen en natuurlijk wint ze hiermee de hoofdprijs. Die bestaat uit ‘a free
trip for two to the Netherlands’. Na een lange vliegreis arriveren Katrien en Donald
in Amsterdam, waar ze worden opgewacht door hun gids Hans, een echt Nederlandse
eend, nog jong, met een strak jasje en een mooie kuif onder zijn pet vandaan. Hans
is een echt stuk, vindt Katrien, en de bewondering is wederzijds. Zeer tot ongenoegen
van Donald natuurlijk, die zich de hele Nederland-trip door uitslooft om indruk te
maken op Katrien en om haar liefde terug te winnen.

Disney, Donald and the big cheese: An Adventure in the Netherlands. Danbury, Grolier Enterprises,
1994.

De avonturen van Donald en Katrien in Nederland staan opgetekend in Disney's
Small World Library (uitgegeven in Connecticut, Amerika), een serie Amerikaanse
prentenboeken met een licht educatief karakter. Dit deel dateert uit 1994 en de titel
is Donald and The Big Cheese.

1

Met dank aan de Koninklijke Bibliotheek, die mij in de gelegenheid stelde de collectie
Edelman uitvoerig te bestuderen. Dank ook aan Jeannette Kok voor de hulp daarbij.
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Het aardige is dat het boek ook ‘zakelijke’ informatie bevat. Achterin staan onder
het kopje ‘Did you know?’ verschillende wetenswaardigheden over Nederland.
Bijvoorbeeld: dat Amsterdam 550 bruggen heeft, meer dan welke stad ook ter wereld.
Dat onze beroemdste schilder Vincent van Gogh tijdens zijn hele leven maar één
schilderij heeft verkocht. Dat de helft van de Nederlanders een fiets bezit. Dat we
vier miljoen melkkoeien hebben die per jaar zóveel melk produceren dat je er een
groot meer mee kunt laten vollopen. Dat onze beroemde kazen genoemd zijn naar
de plaats waar ze voor het eerst gemaakt zijn. En natuurlijk leert dat boek over Donald
en Katrien ons ook dat we windmolens hebben, klompen dragen en dat de tulp onze
nationale bloem is. Volgens Disney's info kweken we zelfs een paar duizend
verschillende soorten tulpen, die we over de hele wereld verschepen.
Het zijn precies die dingen die gids Hans, zoals we rijkelijk in het boek zien
uitgebeeld, in Nederland aan de Amerikaanse eenden laat zien. Hij vaart met ze door
de grachten, ze plukken tulpen op de velden waar ze langs fietsen, ze bezoeken een
molen, enzovoort. En Donald, die Hans voortdurend probeert af te troeven, valt van
zijn fiets, wordt per ongeluk als een zak meel in de molen omhoog gehesen en bij
een klompenmaker wurmt hij zijn zwemvliezen omzichtig in een paar klompen die
te klein zijn, zodat ze aan het eind van het boek met geweld van hem moeten worden
losgetrokken. En heel duidelijk wordt ook dat deze fameuze eend absoluut geen
verstand heeft van kunst. In het museum kijkt hij niet naar de beroemde slaapkamer
van Vincent van Gogh, maar denkt hij dat de modern vormgegeven prullenbakken
hier de kunst zijn. Toch eindigt Donald als de grote held, want hij redt zijn Daisy
van een wisse dood door haar net op tijd onder een rollende Goudse reuzenkaas
vandaan te trekken.

Afbeelding in: Disney, Donald and the big cheese: An Adventure in the Netherlands. Danbury, Grolier
Enterprises, 1994.
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Ook al bevat het eigentijdse aspecten en wordt het Van Goghmuseum bezocht, toch
is het boek Donald and The Big Cheese uit 1994 vooral een mooi en vermakelijk
voorbeeld van een verschrikkelijk afgesleten beeld van Nederland, zoals dat sinds
jaar en dag in Amerika (en de rest van de wereld) bestaat: de molens, de klompen,
de grachten, de tulpen, de kaas. ‘Holland’ in Amerikaanse ogen. Aan clichés geen
gebrek. Disney's beeld van Nederland heeft een lange voorgeschiedenis.
Laten we een stapje terug zetten in de tijd.

Reisbeschrijvingen
In de negentiende eeuw was het beeld van Holland bij een groter publiek in de
Verenigde Staten vooral bekend door een handvol reisbeschrijvingen en teksten van
‘ervaringsdeskundigen’. Zowel reizigers uit Europa als Amerikanen die Nederland
in de loop van de negentiende eeuw bezochten, presenteerden ‘Holland’ in deze
beschrijvingen als een van de meest bizarre landen ter wereld. Klein en met geen
enkel ander land te vergelijken.
Sommige auteurs, zoals de Fransman Henry Havard (wiens werk al snel ook in
Amerika verscheen), legden de nadruk op het natuurschoon en de geografische
eigenaardigheden, de ligging onder de zeespiegel vooral en alles wat daaruit
voortkwam: Holland, het land van de vele kanalen en waterwegen, de hoge dijken,
de molens. Zij benadrukten het landschap en het pittoreske en waren daardoor een
inspiratiebron voor kunstenaars en dilettanten die rond 1900 met tekenstiften, penselen
en veldezeltjes overal vandaan in de Nederlandse vissersdorpen en pittoreske stadjes
neerstreken. Ook uit Amerika.
Andere schrijvers hadden meer belangstelling voor de geschiedenis van Nederland
en dan vooral die van de Republiek in de zeventiende eeuw. Geïnspireerd door het
bekende werk van John Lothrop Motley, The Rise of the Dutch Republic (1855),2
maakte William Elliot Griffis bijvoorbeeld verschillende ‘literaire’ reizen naar het
land. In Brave little Holland, and what she taught us (1894), legde hij uit dat de
Dutch nog steeds hun oude

2

John Lothrop Motley, The Rise of the Dutch Republic, a History, 3 delen. New York, 1880
(oorspronkelijk 1855).
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democratische principes hanteerden en zonder de grondstoffen van Engeland of de
militaire macht van Duitsland hun kleine land overeind hielden tussen de machtige
buurlanden.3 Ze zijn ijverig, wetenschappelijk ingesteld, schreef hij, hun kunst en
literatuur is op een hoog peil en ook op het gebied van de religie houden ze vast aan
hun principes. Griffis trok in zijn boek, dat aan het eind van de negentiende eeuw
uitkwam, nadrukkelijk een parallel tussen de als democratisch beschouwde Republiek
en de Verenigde Staten.
In veel van die reisbeschrijvingen werd ook het karakter van de Nederlanders in
het algemeen breed uitgemeten. Zo werd de kiem gelegd voor het cliché dat alle
Nederlanders de hele dag schrobden en boenden en alles onder controle hadden. En
niet te vergeten dat de plattelandsbevolking een zeer goede inborst had en er vreemde
gewoonten op nahield. Het land was zó klein, was de algemene opinie, dat alles tot
in de puntjes geregeld was en beheerst werd. Zelfs de zee hadden de Nederlanders
onder controle. Ze hadden hun land immers zelf op de zee gewonnen. De algemene
conclusie was doorgaans, dat ‘Holland’ stond voor een vredige omgeving en een
ideale maatschappij.

Jeugd
De meeste reisbeschrijvingen en historische teksten waren uiteraard voor volwassenen
bedoeld. Maar niet allemaal. Brave little Holland verscheen in 1894 in een speciale
versie zonder voetnoten of referenties en in begrijpelijke taal, omdat, zoals Griffis
in zijn inleiding schreef, hij er vooral de Amerikaanse jongeren mee wilde bereiken.
De auteur wilde hen met hun neus op het belang van de democratie drukken en hij
deed dat nadrukkelijk in de vorm van non-fictie.
Dat was niet het geval in een boekje dat tientallen jaren eerder verscheen in een
serie landenboeken voor kinderen door Jacob Abbott. Het deel over Nederland in
Rollo's Tour in Europe (1859) is een reisbeschrijving in de vorm van een roman.
Nederland wordt hier gezien door de ogen van de twaalfjarige Rollo, wiens ervaringen
worden afgezet tegen die van zijn

3

William Elliot Griffis, Brave little Holland, and what she taught us. Boston and New York,
Houghton, Mifflin and Company / Cambridge, The Riverside Press, 1894.
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volwassen reisgenoot Mr. George. Rollo verwondert zich eigenlijk over alles wat hij
ziet en hoort en vraagt iedereen het hemd van het lijf, zoals we hieronder nog zullen
zien.
Hetzelfde gebeurt in een andere serie, die over de Bodley Grandchildren, door
Horace Scudder. Ook hier wordt spelenderwijs veel informatie, zowel over de historie
als over het hedendaagse Nederland overgebracht in dialogen en als reactie op vragen
en observaties van kinderen. Het aardige is dat in The Bodley Grandchildren and
their journey in Holland (1882) ook de geschiedenis van de Nederlanders in Amerika
uitvoerig en genuanceerd aan de orde komt, omdat een van de kinderen van de
Engelsen afstamt en het andere van de Nederlanders. De achterliggende gedachte
van deze boeken is dat het belangrijk is voor Amerikaanse kinderen om kennis te
nemen van het oude Europa, waar hun wortels lagen.

Afbeeldingen
De illustraties in dit soort educatieve boeken voor kinderen over Nederland in de
negentiende eeuw lopen over het algemeen nog niet erg parallel met de tekst. Dat
zal pas aan het eind van de eeuw veranderen. De wederwaardigheden van de jonge
Rollo, die met iedereen wil communiceren, ongeacht taalbarrières, gaan vergezeld
van relatief weinig afbeeldingen. En als er plaatjes bij staan zijn dat, geheel volgens
de formule van geïllustreerde reisbeschrijvingen omstreeks het midden van de eeuw,
min of meer neutrale topografische prentjes en accurate afbeeldingen van gebouwen.
De (onbekende) tekenaar heeft echter hier en daar ook zaken uitgebeeld die typerend
zijn voor het dagelijks leven in Nederland. Zo zien we een prentje met een in de tekst
nauwkeurig beschreven trekschuit, een hondenkar en ook van ‘the boat family’. Rollo
is geïntrigeerd door de vele boten en schrijft erover naar huis: ‘Ze hebben alles in
die boten. Ze gebruiken ze in plaats van huizen. De eigenaar woont erin met zijn
vrouw en zijn kinderen, en soms met zijn eenden en kippen’ (p. 152). Vanuit zijn
hotel ziet hij vaak kinderen op het dek spelen. Rollo zelf verschijnt nergens op de
plaatjes, wel zien we de Nederlandse bevolking, dat wil zeggen, figuren die in
eigentijdse kledij in straten en parken paraderen. Maar
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meestal zijn ze alleen uit de verte weergegeven, als een massa, het zouden ook Fransen
of Engelsen kunnen zijn.
In het boek van Horace Scudder uit 1882, waarin de Bodley-klein-kinderen naar
Nederland reizen, zijn de afbeeldingen iets minder neutraal, ook al komen de
hoofdpersonen zelf hierop evenmin voor. Het boek is dikker en er wordt meer
aandacht aan cultuur geschonken dan in Rollo in Holland. ‘De kinderen werden het
nooit moe om naar Rembrandts portretten en historische scènes te kijken,’ schrijft
Scudder. ‘Ze geloofden zelfs dat ze zijn werk van dat van andere kunstenaars konden
onderscheiden en ze kregen niet alleen zijn schilderijen onder ogen, maar ook zijn
etsen.’4 De lezers zien vervolgens een vrije reproductie naar Rembrandts
Emmausgangers. ‘Wat maakt hij al zijn mensen echt,’ is het commentaar, ‘hoe zou
dat toch komen?’ ‘Dat komt omdat hij de echte mensen ziet en niet de maskers die
ze opzetten.’ ‘Ik denk,’ zegt zus Phippy, ‘dat een van de redenen van Rembrandts
grootheid is dat hij altijd kijkt waar het licht vandaan komt. Op de een of andere
manier laat hij het licht van binnenuit komen en tegelijkertijd worden de personen
en objecten van buitenaf belicht.’

[anoniem], ‘A Dutch Household in old New York.’ In: Horace E. Scudder, The Bodley Grandchildren
and their journey in Holland. Boston, Houghton, Mifflin and Company, 1882.

Scudder vertelt tussendoor ook nogal wat over het verleden, over het leven in
Nieuw Amsterdam, over de geschiedenis van Nederland, over de V.O.C. en de
executie van Johan van Oldebarneveldt bijvoorbeeld. De prenten daarbij zijn
overgenomen uit historische publicaties (van genoemde Motley onder meer), wat
het boek hier en daar het karakter van een schoolboek geeft. Maar we zien ook beelden
van eigentijdse zaken, zoals het hotel aan het Rokin waar de hoofdpersonen logeren,
de bedrijvigheid in de steden waar bijvoorbeeld goederen via de grachten worden
afgeleverd en ook het strandleven in Scheveningen met strandstoe-

4

Horace E. Scudder, The Bodley Grandchildren and their journey in Holland. Boston,
Houghton, Mifflin and Company, 1882, pp. 109-111.
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len badkoetsen. Opvallend is de relatief grote aandacht voor de klederdrachten zoals
die op dat moment in verschillende delen van Nederland gedragen werden. In The
Bodley Grandchildren and their journey in Holland staan gedetailleerde gravures
waarin de verschillen goed zichtbaar zijn. Niet veel later zouden juist de
klederdrachten in allerlei Amerikaanse prentenboeken een eigen leven gaan leiden
en als thema door illustratoren voor kinderen heel vrij worden opgevat.

Hollandgekte
Het populaire clichébeeld van Nederland, gebaseerd op folkloristische elementen,
ontstond rond 1880 toen de Verenigde Staten een rage kende, die later is omschreven
als ‘Holland mania’ oftewel ‘Hollandgekte’.5 Amerikanen werden zich steeds meer
bewust van hun Nederlandse wortels en gingen zich op grote schaal interesseren
voor de Nederlandse cultuur en het Nederlandse erfgoed. Ze bouwden huizen in
Hollandse renaissancestijl, lieten zich portretteren zoals in de Gouden Eeuw,
verzamelden Nederlandse kunst, et cetera. Die belangstelling kreeg een grote impuls
tijdens de voorbereidingen van de viering van de Centennial, het honderdjarig bestaan
van de Verenigde Staten - in 1876. De Nederlanders (of liever gezegd de Westindische
Compagnie), die in 1624 in de Hollandse kolonie op Manhattan Nieuw-Amsterdam
hadden gesticht (waar ze binnen een halve eeuw alweer werden verdreven door de
beter georganiseerde Engelsen), waren na de Burgeroorlog de eersten geweest die
in 1776 de Verenigde Staten hadden erkend.6 Men begon zich te realiseren dat New
York, oorspronkelijk een nederzetting, was gesticht onder gezag van de
Staten-Generaal van de Republiek. De ‘Holland mania’ werd daarna nog versterkt
door het optreden van Theodore Roosevelt, die in 1901 president werd. Roosevelt
had zich er altijd op laten voorstaan dat

5

6

Annette Stott, Hollandgekte. De onbekende Nederlandse periode in de Amerikaanse kunst
en cultuur. Amsterdam, Ambo/Anthos, 1998. Oorspronkelijke uitgave: Holland Mania: the
unknown Dutch period in American art and culture. New York, The Overlook Press, 1998.
Barbara Tuchman wijdde er een boek aan: The First Salut. A View of the American Revolution.
New York, Knopf, 1988; Barbara Tuchman, Het eerste saluutschot. De Amerikaanse
vrijheidsstrijd en de Republiek. Houten, Fibula/Unieboek BV, 1988.
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hij een directe afstammeling was van Nederlanders die in het begin van de zeventiende
eeuw naar Nieuw-Amsterdam waren geëmigreerd.

Charlotte Stone: afbeelding in Katryn Heisenfeldt (tekst), Charlotte Stone (ill.), Children of Holland,
New York, Grosset and Dunlap, [1934].

De Amerikanen gingen zich dus op grote schaal interesseren voor de Nederlandse
cultuur en de Nederlandse geschiedenis, en dat alles was gebaseerd op verwantschap.
Er ontstond een superpositief beeld. Veel kunstenaars en schrijvers reisden naar
Nederland en legden hun bevindingen heel precies vast. Ze kropen bij elkaar in
vissersdorpen en pittoreske plaatsen, waar de bevolking van oudsher in traditionele
klederdracht liep. De min of meer waarachtige beelden uit Volendam en Marken,
waarmee kunstenaars als Edward Penfield, George Wharton Edwards, Gari Melchers
en anderen in het begin van de twintigste eeuw naar huis kwamen, werden in Amerika
al spoedig op grote schaal gepopulariseerd, op ansichtkaarten en niet in de laatste
plaats ook in kinderboeken, zowel in educatieve boeken als in fictie.
Een van de belangrijkste thema's in Amerikaanse boeken is de authenticiteit van het
Nederlandse volk - tenminste, zo wilde men dat zien. Vergeleken met de Verenigde
Staten, een smeltkroes van volkeren van over de hele wereld, was Nederland een
land vol oude tradities en met heel speciale geografische kenmerken. Kunstenaars
en illustratoren vonden dat prachtig.
De foto's, schetsen en kunstwerken die door de bezoekende Amerikanen in
Nederland gemaakt waren, werden thuis steeds weer gekopieerd en geparafraseerd
en veranderden vaak in kitsch. Ganzenhoedende kindertjes met witte floddermutsjes
en op klompen in drassige weiden met op de achtergrond een molen, daar kwam het
vaak op neer.
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Frances Brundage, The Story of Katrina and her Work and Play. New York, Sam'l Gabriel Sons &
Company, [1914].

Een kinderboek dat aan de basis stond van de beeldvorming over Nederland in
Amerika was Hans Brinker or The Silver Skates, A Story of Life in Holland van Mary
Mapes Dodge. In dit beroemde boek uit 1865, waarin onder meer het (volledig
verzonnen) verhaal voorkomt van een jongen die zijn vinger in de dijk stak en zo
een overstroming voorkwam, legde de auteur vele clichés over Holland vast. Hans
Brinker behoorde - en behoort - tot het basiscultuurgoed van elke Amerikaan en tot
op de dag van vandaag verschijnen nog veel herdrukken en rijk geïllustreerde
bewerkingen van dit heldenverhaal.
Het boek van Mary Mapes Dodge is een jeugdroman waarin een enorme hoeveelheid
aan feitelijke gegevens en wetenswaardigheden over Nederland is opgenomen. Het
verhaal, met veel intriges, komt in het kort hier op neer: De familie Brinker is erg
arm. Vader, moeder en de twee kinderen wonen in het waterige Broek, vlakbij
Amsterdam. Het is winter. Hans en zijn zusje Gretel zoeken een manier om aan geld
te komen om hun zieke vader te redden. Er is een schaatswedstrijd met als prijs een
paar zilveren schaatsen, er is een genereuze arts in Leiden en een verloren
familieschat. Na vele misverstanden en toevalligheden eindigt alles ten slotte in een
voorspelbaar happy end. Binnen dit kaderverhaal schaatsen Hans en zijn vrienden
van de ene naar de andere plaats en krijgt de lezer de mooiste uitweidingen te horen
over de topografie van Nederland, de geschiedenis en de zeden en gewoonten.
Hans Brinker, een van de eerste romans over familieleven voor kinderen, is een
klassiek jeugdboek geworden, dat, zoals gezegd, de visie op het Nederlandse volk
lang bepaald heeft.
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Op het moment dat ze dit boek schreef was Dodge zelf nog nooit in Nederland
geweest. In haar voorwoord maakt ze duidelijk dat de verhalen zich zo'n twintig jaar
eerder afspelen (rond 1840 dus) omdat zij ze gebaseerd heeft op de herinneringen
van Nederlandse vrienden. Pas toen ze door Hans Brinker wereldberoemd was
geworden, kwam Dodge voor de eerste keer in Nederland en kon ze tot haar groot
genoegen constateren dat het beeld dat ze geschetst had klopte.7 In Nederland dachten
sommigen daar overigens anders over. De succesauteur van historische verhalen,
P.J. Andriessen probeerde het in Hans Brinker gegeven beeld van Nederland al
spoedig te nuanceren. In het voorwoord bij zijn vaak herdrukte hervertelling van het
verhaal in het Nederlands meldde hij dat er vreselijk veel dwaasheden in stonden,
‘waarvan ze in het buitenland natuurlijk geen weet hadden’.8

Hans Brinker geïllustreerd

[F.O.C. Darley], afbeelding in: M.E. Dodge, The silver skates: A story of life in Holland (with a pref.
by W.H.G. Kingston), Londen, Sampson Low, son, and Marston, [1867].

De illustratiegeschiedenis van de Amerikaanse uitgaven van Hans Brinker or The
Silver Skates geeft een aardig overzicht van de zeer uiteenlopende manieren waarop
Amerikaanse tekenaars en schilders hun ‘Hollandbeeld’ hebben vormgegeven.9 Alleen
de stijl van illustreren verschilt uiteraard in de loop der tijd al enorm. In de
laatromantische illustra-

7

8

9

May Lamberton Becker, ‘Introduction. How this book came to be written.’ In: Mary Mapes
Dodge, Hans Brinker or The Silver Skates. Cleveland Ohio, The World Publishing Company,
1946, pp. 9-12.
Vergelijk Ewoud Sanders, ‘Nawoord.’ In: Mary Mapes Dodge, Hans Brinker, of De zilveren
schaatsen, uit het Engels door Anita van der Ven, met illustraties van Louis Rhead.
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005.
Margreet van Wijk-Sluyterman heeft in 2000 een aanzet hiertoe gegeven, waarbij ze ook de
Nederlandstalige uitgaven betrok. (‘Het Holland van Hans Brinker in beeld. Een
illustratiegeschiedenis.’ In: Literatuur zonder leeftijd 14 (51), 2000, pp. 17-35.) De collectie
Edelman, waarin een prachtig overzicht is opgenomen van de vele Amerikaanse uitgaven
van het boek over Hans Brinker, was toen nog niet in de KB.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

111
ties bij de eerste edities, van F.O.C. Darley en Thomas Nast, gaat het vooral om de
menselijke verhoudingen en sentimenten. Met één blik zie je dat de kinderen arm
zijn, dat de moeder bij het vuur een verhaal vertelt en dat Gretel een lief en onschuldig
meisje is. De prentjes ondersteunen heel precies de tekst, al zit er weinig of niets in
dat specifiek naar Nederland verwijst. Dat wordt tegen het eind van de eeuw anders.
Amerikaanse kunstenaars en illustratoren begonnen toen in Nederland ter plekke
meer en meer de actuele situatie te bestuderen, dat wil zeggen ‘naar het leven’ te
werken. Maar omdat ze vooral in folkloristische elementen geïnteresseerd waren,
vermeden de bezoekende kunstenaars elk teken van vooruitgang; ze trokken alleen
naar pittoreske plaatsen (die ze uit reisbeschrijvingen kenden), waar de tijd had
stilgestaan en de bevolking nog in klederdracht liep. Maar een echt authentiek beeld
kregen ze hier rond 1900 niet voorgeschoteld. Want met de vissersdorpen rondom
de Zuiderzee, zoals Volendam en Marken, ging het op dat moment slecht. De arme
bewoners hadden echter al snel begrepen dat het toerisme een nieuwe, onuitputtelijke
bron van inkomsten was en zorgden ervoor dat ze in kostuum bleven lopen; ze
poseerden voor de vele bezoekende kunstenaars, ze poetsten hun koper en stelden
hun traditionele huizen, tot en met de bedsteden, open voor publiek. Ze zorgden
ervoor dat alles er zo oud mogelijk uitzag. De Amerikanen gaven daar in alle stijlen
hun visie op. De modernste was wel Elizabeth Enright, die in het begin van de jaren
dertig een aantal prachtige heldere platen maakt, die het dagelijkse leven in zo'n
Hollands vissersdorp zeer gestileerd en in primaire kleuren weergaf.

Elizabeth Enright, afbeelding in: Marian King, Kees and Kleintje. New York, Junior Literary Guild,
1934.
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Maginel Wright Enright, titelpagina van: Mary Mapes Dodge, Hans Brinker, or The Silver Skates,
Philadelphia, David McKay, 1918.

Vooral het beeld van de ‘Volendammer’, met zijn brede broek en zwart astrakan
mutsje, werd toen zeer populair. Hij werd meestal geflankeerd door een al even
stereotiepe vrouw met een gestreepte rok en een kek wit mutsje waarvan de punten
in de lucht staken. De Volendamse hoteleigenaar Leendert Spaander, die ateliers had
gebouwd met zicht op de Zuiderzee, zorgde ervoor dat er altijd modellen in
traditioneel kostuum aanwezig waren.

Pastiches
Dit alles heeft ook zijn neerslag in de vele, rijk geïllustreerde Amerikaanse Hans
Brinker-edities die in de eerste decennia van de twintigste eeuw verschenen, onder
meer van Edna Cooke, Maginel Wright Enright en Louis Rhead).10 De vaak vrolijke
pastiches uit deze periode, met samenstellingen van ‘Hollandse’ elementen - zoals
molens in het landschap en schaatsers in allerlei samengeraapte kostuums - kunnen
soms uiterst esthetisch zijn, maar de meeste illustraties zijn niet op waarheid
gebaseerd. Sommige tekenaars, zoals Edna Cooke, geven kinderen van vlees en bloed
weer, die ze in fantasiekostuumpjes laten lopen en spelen. Ze hebben wel naar
afbeeldingen van anderen gekeken, maar nemen het met de streekdrachten niet erg
nauw. Met name Cooke doet dat klaarblijkelijk vooral om het

10

Om een paar illustratoren daarvan te noemen: Edna Cooke, Josephine Wheeler Weage, J.
Watson Davis, Rudolf Mencl (1913), George Wharton Edwards (1915 en later), Milo Kendall
Winter (1916 en later), Alice Carsey (1917), Sears Callagher (1917), Maginel Wright Enright
(1918), Louis Rhead (1924 en later), Clara Miller Bird (1925), Eva Noé (1926), Violet Moore
Higgins (1929), Newell Convers Wyeth (1832), George Lawson (1933), May Audubon Post
(1937). Zie voor een overzicht en meer beeldmateriaal: Saskia de Bodt, Kinderen van Holland.
Het beeld van Nederland in Amerikaanse ogen. Harderwijk, Uitgeverij d'jonge Hond / Den
Haag, Koninklijke Bibliotheek, 2009; Saskia de Bodt, Children of Holland. The image of
the Netherlands in American children's books. Harderwijk, d'jonge Hond Publishers / Den
Haag, Koninklijke Bibliotheek, 2010.
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decoratieve aspect te benadrukken. Het effect is telkens een speelse, maar uitgewogen
compositie in heldere kleuren.

Edna Cooke, afbeelding in: Mary Mapes Dodge, Hans Brinker, or The Silver Skates. Philadelphia,
Jacobs [ca. 1923].

George Wharton Edwards, afbeelding in: Mary Mapes Dodge, Hans Brinker, or The silver skates,
New York, Scribner, 1935.

Aan het werk van Wharton Edwards kun je zien dat hij in Nederland is geweest
en daar figuren in klederdracht heeft getekend. Hij publiceerde veel van zijn
bevindingen ook in Harper's New Monthly Magazine. Edwards betoogde daarin een
beeld van Nederland ‘today’ te geven, maar in de praktijk selecteerde hij natuurlijk
sterk, alleen al door de nadruk te leggen op het volkskundige aspect.
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Violet Moore Higgins, omslagillustratie van: Mary Mapes Dodge, Hans Brinker, or The silver skates,
Chicago, Whitman, 1929.

Violet Moore Higgins geeft in een expressieve stijl juist wel supereigentijdse
kinderen weer. Ze voegt in haar wervelende, frisse illustraties, die een
voorafspiegeling lijken van die van

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

114
Disney, als het ware een toefje Holland toe. Ze doet dat eigenlijk alleen door hier en
daar een vaag aangeduide (Volendamse) witte muts met punten op te nemen. Direct
herkenbaar voor wie op de hoogte was van de iconografie van ‘Holland’. Maar meer
ook niet.
Uit de tekeningen van Louis Rhead, die in 1924 bij een speciale editie verschenen,
blijkt wel degelijk een nauwkeurige observatie van de kleding en de topografie van
Nederland, al situeert hij een scène wel eens in een andere streek dan de schrijfster.
Maar op zichzelf klopt de situatie op de tekening dan wel met de werkelijkheid.
Rheads illustraties blijken in elk geval in Nederland het langst aan te spreken, want
ze werden nog in 2005 gebruikt.

Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog was er blijkbaar opnieuw behoefte aan meer up-to-date
beelden van Nederland in de nieuwe Amerikaanse uitgaven van Hans Brinker. De
van oorsprong Nederlandse en naar Amerika geëmigreerde kunstenares en schrijfster
Hilda van Stockum illustreerde in 1946 een editie in de serie van de Rainbow Classics,
die sindsdien nog vaak herdrukt werden. De hoofdredactrice van deze serie, May
Lamberton Becker, prees deze uitgave onder meer aan omdat de beelden zo
‘levensecht’ waren. Hilda Marlin-van Stockum had haar eigen (zes) kinderen als
model gebruikt en ze kende de Nederlandse situatie natuurlijk goed.
Een tweede Nederlander die de Brinkerverhalen in beeld bracht, was Peter Spier,
zoon van de in 1950 naar Amerika uitgeweken Nederlandse illustrator Jo Spier. Peter
was zelf in Broek opgegroeid. Hij schreef in zijn toelichting bij de Amerikaanse
editie die hij in 1958 uitbracht, dat er daar, wanneer er ijs lag en schaatswedstrijden
gehouden werden, weinig veranderd was sinds de tijd van Hans Brinker. Door zijn
cartoonachtige stijl en de manier waarop hij met weinig lijnen een situatie haarscherp
wegzet, is Spiers interpretatie van de verhalen misschien wel het minst gedateerd
van alle versies die er bestaan. Zijn versie kwam uit bij Scribner's in New York, de
hoofduitgever van de Brinkerboeken. Hij plaatste alles consequent in de
biedermeiertijd, dus rond 1840, wat correct is. Je ziet alleen in de scènes met beter
gesitueerden dat de jurken en haardracht exact
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kloppen. In het merendeel van de illustraties, waar het om de armere bevolking gaat
of om grote massa's mensen, blijven de beelden echter bijna tijdloos, zelfs al zie je
hoge hoeden en koetsen. Het gaat bij Spier vooral om de expressie.

Peter Spier, illustratie in: Mary Mapes Dodge, Hans Brinker, or The silver skates. New York, Charles
Scribner's Sons, 1958.

Clichés
In de negentiende eeuw werd, zoals gezegd, de toon gezet voor de clichés over
Nederland. Dat die vandaag nog steeds bestaan, blijkt onder meer uit het genoemde
boek over Donald en Daisy in Nederland. Maar in de negentiende eeuw werd tevens
ook een brede belangstelling gewekt voor een serieuzer aspect, namelijk voor de
geschiedenis van Nederland en de Nederlanders. Ook bij kinderen. In Hans Brinker
or The Silver Skates komen, net als in de genoemde reisbeschrijvingen, het roemruchte
verleden en ook de Nederlandse cultuur uitvoerig aan de orde. Zo rond 1900 werden
de betrekkelijk genuanceerde beelden van Nederland en de Nederlanders zoals die
eerder bestonden door middel van geïllustreerde kinder- en jeugdboeken en
prentenboeken enorm gepopulariseerd. Zo ontstonden ook allerlei fantasiebeelden
van bewoners in samengestelde kostuums, levend in een mooie, idyllische wereld
die allang niet meer bestond. De rijke Edelmancollectie in de KB bezit daar de mooiste
voorbeelden van. Dat veel van die beelden van Nederland zo populair waren
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dat ze al vroeg werden verkitscht en vercommercialiseerd, bewijst natuurlijk alleen
maar hoe sterk het allemaal leefde en hoe groot de liefde voor Nederland was, en
ook de behoefte aan identificatie. Maar daar houdt het niet mee op. Dat bijvoorbeeld
het verhaal van het jongetje met zijn vinger in de dijk (uit Hans Brinker) en ook
andere thema's, zoals de tulpomania of het dagelijkse leven in de meest toeristische
aller vissersdorpen, Volendam en Marken, na de oorlog voor kunstenaars steeds
opnieuw een inspiratie vormen en vaak hoogst origineel en artistiek in beeld zijn
gebracht, is een bewijs van een zelfde gestaag doorlopende belangstelling.
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‘Ik was betoverd en verloren’
Over een vreemde wereld in het hart van het (post-) Victoriaanse
Engeland
Britta C. Jung
Vernoemd naar de kleine Londense wijk hebben de Bloomsbury's ongetwijfeld hun
stempel op het interbellum in het bijzonder en de twintigste eeuw in het algemeen
gedrukt. Duncan Grant, E.M. Forster, Virginia Woolf, Lytton Strachey en John
Maynard Keynes zijn allicht de meest bekende leden van de Bloomsburygroep. Hun
creatieve output was al net zo wonderbaarlijk als veelzijdig: van
post-impressionistische kunst tot modernistische literatuur en van psychologisch
georiënteerde biografieën tot macro-economische theorieën. Deze opmerkelijke kring
van bevriende schrijvers, kunstenaars en intellectuelen heeft niet alleen de publieke
smaak in artistieke en esthetische zin beïnvloed, maar uiteindelijk ook een nieuwe,
moderne houding bevorderd tot het feminisme, pacifisme en seksualiteit in Engeland,
dat het Victoriaanse tijdperk ver achter zich liet.
Toen de Nederlandse kinderboekauteur Rindert Kromhout enkele jaren geleden
een bezoek bracht aan een kleine cottage in het Engelse graafschap Sussex om de
werkkamer van de befaamde schrijfster en feministe Virginia Woolf te bekijken,
wist hij nog niet wat voor invloed dit uitstapje op hem zou hebben. In de cottage
kwam Kromhout een brochure over het vlakbij gelegen Charleston tegen, waar de
schilderes en oudere zus van Woolf, Vanessa Bell, met haar familie en gasten,
gelijkgezinde schrijvers, kunstenaars en intellectuelen van de Bloomsburygroep
woonde. Hoewel Kromhout nog nooit van Charleston had gehoord, besloot hij er
toch heen te gaan en kwam in een andere wereld terecht. ‘Zodra ik er over de drempel
stapte, was ik betoverd,’ aldus de kinderboekenschrijver. ‘Muren, deuren, open
haarden en meubels waren versierd met kleurrijke afbeeldingen van mensen, dieren
en abstracte figuren - alsof het hele huis één

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

118
groot schilderdoek was. [...] Een gids leidde me rond en vertelde verhalen over de
mensen die er hadden gewoond of gelogeerd. Wat een verhalen, wat een boeiende
mensen, wat een geweldige manier van leven! Ik was betoverd en verloren (Kromhout,
2010, p. 262). Deze betovering valt hoogstwaarschijnlijk mede te verklaren door de
(post-)Victoriaanse context waarin de wereld van Charleston en de Bloomsbury's
zich manifesteerde. Hoe vreemd moet het zelfs tot vandaag de dag toverachtige
Charleston voor leeftijdsgenoten van Woolf en Bell wel niet geleken hebben?
Bloomsbury was immers in de eerste plaats, zoals Leonard Woolf ooit aan het eind
van zijn leven resumeerde, een verzet tegen de repressieve, Victoriaanse wereld van
hun ouders en grootouders, “a conscious revolt” tegen de politieke, sociale,
intellectuele, artistieke en morele discoursen en instituties. Charleston was een
bijzonder indrukwekkend voorbeeld van dit verzet (geciteerd naar Mullin, 2014, p.
19).
In 1916 verhuisde Vanessa met haar drie kinderen, Duncan Grant en diens minnaar
David Garnett naar Charleston en samen met Duncan transformeerde ze de sombere
cottage beetje bij beetje van een sjofele boerenwoning tot een wonderlijke en
kleurrijke ontmoetingsplaats voor vrije geesten. Teruggrijpend naar Victoria Rosner
zou men misschien wel kunnen zeggen dat het huis in zijn essentie een transpositie
van hun bewondering voor de Franse post-impressionistische kunst naar de huiselijke
sfeer kenschetste (Rosner, 2014, p. 8). Bij de Bloomsbury's vervaagden daarnaast
niet alleen de grenzen tussen de traditionele mannelijke en vrouwelijke sfeer,
integendeel, ze experimenteerden bewust met verschillende vormen van relaties
tussen het huiselijke, het seksuele en het familiale leven (cf. Shiach, 2014, p. 65).
Vooral het netwerk van intieme seksuele relaties binnen de groep was complex, want
vele leden waren biseksueel en/of polyamoreus en beleefden dit binnen de veilige
grenzen van de groep. De traditionele rol van man en vrouw werd hier geherdefinieerd
en het idee van de kuise, Victoriaanse ‘engel in huis’ ten grave gedragen.1 Centraal
stond echter het idee van menselijke vrijheid en zelf-

1

Het begrip ‘engel in huis’ gaat terug op Coventry Patmore's narratieve gedicht ‘The Angel
in the House’ (1854-1862), dat in de late negentiende eeuw immens populair werd. De daarin
beschreven ‘engel in huis’ werd het prototype van de Victoriaanse vrouw: een echtgenote
en moeder, wier leven onbaatzuchtig was gewijd aan de huiselijke sfeer en de kinderen én
die onderdanig aan haar man was.
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beschikking, zowel in professionele keuzes als in (intieme) relaties. Hun besef van
het professionele, huiselijke en familiale leven werd dan ook niet in de laatste plaats
door en in deze relaties gevormd (Shiach, 2014, p. 65).
Met Soldaten huilen niet (2010) verscheen Kromhouts poging deze andere, vreemde
wereld en haar bewoners voor jonge lezers tot leven te wekken. Het boek werd
bekroond met de Thea Beckmanprijs en de Gouden Lijst en was genomineerd voor
de kinderboekwinkelprijs. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van
Vanessa's zoon Quentin, en vooral diens jeugd en het besluit van zijn oudere broer
Julian om als vrijwilliger in de Spaanse Burgeroorlog te vechten, staan centraal. Toch
was er volgens Kromhout nog meer te vertellen over Charleston, zijn kleurrijke
bewoners en de andere leden van de zogeheten Bloomsburygroep. Drie jaar later
keerde Kromhout daarom met April is de wreedste maand (2013) naar Charleston
terug. Deze keer vanuit het perspectief van Quentin's halfzusje Angelica, die - in
tegenstelling tot haar broers - lang moeite had haar eigen weg binnen Charleston te
vinden en haar leven lang een gespannen verhouding met haar artistieke en vrijzinnige
moeder had.2 Centraal in deze roman staat nu de zoektocht naar de spoorloos
verdwenen Virginia in maart 1941, wat Angelica de aanleiding geeft om samen met
Quentin als kroniekschrijver haar eigen jeugd en haar relatie met zowel haar moeder
als de schrijfster de revue te laten passeren. Terwijl ze soms nieuwe feiten over het
leven in Charleston vertelt, werpt Angelica af en toe ook gewoon een ander, vooral
kritisch licht op de groep en de gebeurtenissen, die al eerder in Soldaten huilen niet
aan bod kwamen. Met de roman Vertel me wie wij waren (2014) rondt Kromhout
zijn poging om de wereld van Charleston jeugdliterair te benaderen af. Met Duncan
Grant, Vanessa's hartsvriend en huisgenoot, komt nu ook een Bloomsbury van de
eerste generatie aan het woord. Vier korte, maar pregnante anekdotes, die de bejaarde
Duncan tijdens zijn laatste avond in Charleston in 1978 aan Quentin vertelt voor
diens nieuwe boek, nuanceren nu verder het beeld hoe de Bloomsbury's leefden en
werkten én hoe de buitenwereld tegen hen aankeek. Afsluitend wordt er beschreven
hoe

2

Angelica schreef dan ook met Deceived with Kindness (1984) een tamelijk kritisch en soms
bitter boek over haar jeugd in de Bloomsburygroep en Charleston.
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Charleston jaren na de dood van Duncan met de hulp van Quentin en Angelica als
museum wordt ingericht en het tegenwoordige beeld over de Bloomsbury's en
Charleston wordt in steen gebeiteld. Dit artikel zal belichten hoe Kromhout de
‘toverachtige’ wereld van Charleston concreet jeugdliterair ensceneert.

Alteriteit en Kromhout's jeugdliteraire enscenering van de Bloomsbury's
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Zoals iedereen positioneerden en definieerden ook de Bloomsbury's zich binnen en
ten op zichte van hun omgeving, waarbij zij door hun ‘conscious revolt’ met name
het ‘anders-zijn’ benadrukten. De Bloomsbury's zagen zich als ‘anders’ en
construeerden hun ‘zelf’, doordat ze vastlegden wat ze helemaal niet waren: geveinsde
Victoriaanse burgers, die zich bij de repressieve conventies en idealen van de
meerderheid neerlegden. Integendeel, de leefwereld van hun ouders en grootouders
was voor hen hét symbool van alles wat negatief was en daarom actief overwonnen
moest worden. De Bloomsbury's omarmden dan ook naar beste vermogen hun
alteriteit, hetzij in hun werk, hetzij in hun levenswandel. Het is daarom geen wonder
dat juist deze alteriteit en de vraag naar de verhouding tot de ‘andere’ of - met oog
op de door hen gecreëerde wereld - ‘het andere’ niet alleen de aanleiding vormde
voor Kromhouts trilogie, maar ook het centrale thema van de romans is. Temeer
zelfs omdat Quentin en
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Angelica, twee jeugdige personages, deze alteriteit aan het onderhandelen zijn en
hun eigen plaats in de wereld proberen te vinden. Hieronder zal worden uiteengezet
op welke manieren Kromhout ‘anders’-zijn narratief ensceneert en hoe deze artistieke
zonderlingen niet alleen populaire kunstenaars, maar ten slotte toch nog leden van
de behoudende dorpsgemeenschap in Sussex worden.

De oorsprong van de ‘conscious revolt’: jeugdjaren in Kensington en
Cambridge
Een belangrijk aspect waarmee Kromhout het anders-zijn van de Bloomsbury's
narratief neerzet, zijn de herinneringen aan de jeugd van Vanessa en Virginia én de
beschrijvingen van de upper-middle-class huizen van de families Stephen en Bell in
Londen. Dat is immers de wereld waartegen de ‘conscious revolt’ van de bewoners
van Charleston in eerste instantie gericht is. De ouderlijke huizen van de
Bloomsbury's, waarvan de jeugdige figuren Quentin en Angelica alleen die van de
familie van hun vader, Clive Bell, persoonlijk leren kennen,3 blijken alleen al qua
uiterlijk tegengesteld aan Charleston, waar ‘vrolijke kleuren’ en ‘frisse lucht’ het
leven domineren en het er bijna altijd levendig en gezellig toegaat (Kromhout, 2013,
p. 48). Quentin omschrijft vanwege de vaste structuren, hiërarchieën en regels de
familiale sfeer dan ook als ‘onaangenaam’, ‘dreigend’, ‘donker’, ‘grijs’, ‘somber’
en ‘stil’ en als oorden waar iedereen - inclusief de op zich onaangepaste ouders zich aan de wil en zin van de patriarch conformeert. Zelfs als volwassen man was
Clive, aldus Quentin, ‘te bang [...] om het tegen zijn vader op te nemen’, om te zeggen
‘[d]it is mijn leven en ik leef het zoals ik dat wil’ (Kromhout, 2013, p. 132). En terwijl
het personeel van de familie Bell ‘angstig door de gangen’ sluipt, durft zelfs de ‘dame
van’ ófwel de ‘engel in huis’ - net als een ‘muisje dat [weet] dat de kat elk moment
[...] zou kunnen opduiken’ - nooit haar repressieve, onderdanige houding te laten
varen (Kromhout, 2013, p. 48). Een échte dialoog tussen de mensen bestaat niet.
Gezelligheid en vrolijkheid bestaan er gewoonlijk alleen als min of meer belangrijke
gasten op

3

Het huis van hun moeder en Virginia werd direct na de dood van hun grootvader en daarmee
lang voor hun geboorte verkocht.
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bezoek komen, die geëntertaind moeten worden en zo de publieke en huiselijke sfeer
laten botsen.
Hoe geveinsd deze bijeenkomsten zijn, toont vooral een anekdote over de moeder
van Vanessa en Virginia, Julia Prinsep Stephen, die net in de salon ‘de glimlachende
gastvrouw’ speelde en luttele minuten later - ver uit het publieke oog - ‘doodmoe’
aan de keukentafel zat, ‘zuchtend haar eigen voorhoofd masseerde’ en eruitzag ‘alsof
ze langer dan goed voor haar was met ingehouden adem onderwater was gezwommen’
(Kromhout, 2010, p. 32). Toen zij ‘moe en oud’, zoals Quentin nog eens benadrukt,
op 44-jarige leeftijd stierf, viel haar dochters de rol van de ‘engel in huis’ toe. De
wereld van de patriarch draaide immers verder en de dochters moesten leren een
keurig huishouden te bestieren. Als toekomstige echtgenotes en moeders moesten
Vanessa en Virginia volgens hun vader, Sir Leslie Stephen, en hun omgeving immers
vooral weten ‘hoe je een tafel feestelijk kunt dekken, hoe je een goede gastvrouw
kunt zijn en beleefde babbelpraatjes over niets maakt met de visite’ (Kromhout, 2013,
p. 49; cf. ook Kromhout, 2010, p. 33).
Deze sombere beschrijving van de grootouderlijke wereld, die misschien een al
te zwart-wit beeld van de jeugd van de Bloomsbury's in Londen en hun latere leven
in Charleston had kunnen schetsen, wordt in April is de wreedste maand narratief
weersproken en enigszins gerelativeerd. Nu vertelt Angelica namelijk hoe Virginia
als puber bijna elke dag met haar vader ging wandelen en over boeken en kunst
discussieerde: ‘Hij was dan aardiger en belangstellender dan binnen de muren van
[het] huis’ (Kromhout, 2013, p. 50). De patriarch lijkt nu evenzeer een gevangene
van de structuren, hiërarchieën en regels van het huis en het repressieve leven erin
als zijn dochters. Het verlaten van het huis blijkt het effect van een bevrijding te
hebben waardoor een andere, mildere Sir Leslie tevoorschijn komt. Een beeld dat
zich herhaalt en wordt bevestigd als de zussen ‘een paar jaar later’ met de toestemming
van hun vader samen het huis ‘uit[vluchtten]’, ‘door de straten van Londen
paradeerden’ en met hun broer Thoby en zijn vrienden ‘lange avonden’ in Cambridge
doorbrachten (Kromhout, 2013, pp. 50-51). Vooral hier verrast de ouderwetse Sir
Leslie zijn dochters en de lezers, die zich voor de rest bij de Victoriaanse conventies
neerlegde toen hij zijn dochters aanspoorde ‘maar een
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voorbeeld aan [hun] moeder [te] nemen’ (Kromhout, 2010, p. 32). Anders dan de
buurt, waar er ‘schande van gesproken’ werd, ‘zag [hij] er geen kwaad in’ en gunde
zijn dochters de vrijheid (Kromhout, 2013, p. 51).
Hoewel Vanessa en Virginia altijd al ‘anders’ waren dan andere meisjes en altijd
al wilden schilderen, schrijven en discussiëren (cf. Kromhout, 2013, p. 49), werd
Thoby's kamer in Cambridge voor hen een soort beschermde transitieruimte. Hier
schudden zij en de andere jongelui voor het eerst de ketenen van de maatschappij af
en dagdroomden ‘vrijuit over hun toekomst’, waar de gehoorzame dochters en zoons
voor het eerst zouden kunnen zeggen en doen waarin ze zelf geloofden. Vooralsnog
verborgen van de ‘buitenwereld’ overheersten ideeën over feminisme en pacifisme,
over politieke, esthetische, sociale en seksuele zelfbeschikking hun denken, die ze
later met hun werken en levenswandel ‘de wereld’ in droegen:
Ze besloten hun benauwde jeugd achter zich te laten en hun volstrekt eigen
gang te gaan. En daar zijn ze nooit meer mee opgehouden. Ze schilderden
en schreven wat ze wilden, ze bedreven de liefde met wie ze wilden, man
of vrouw, oud of jong. [...] In de kamers van Thoby is het dus ontstaan,
dat onalledaagse gezin waarin wij [Quentin en Angelica] zijn opgegroeid...
(Kromhout, 2013, p. 51)
Pas met de dood van de patriarch kwam voor Vanessa de onherroepelijke, want nu
ook legale emancipatie.4 Terwijl Virginia met Leonard trouwde en samen een
uitgeverij oprichtten, trouwde Vanessa met Clive, die ze - net als Virginia Leonard
- in Cambridge had leren kenen. Ze verhuisden naar een huis in Bloomsbury, waar
Vanessa op de begane grond, en Clive op eerste verdieping woonde. ‘Echt
samenwonen’ wilde ze niet nu ze haar vrijheid had (Kromhout, 2010, p. 34).

4

Thoby was al enkele maanden eerder aan tyfus overleden. Cf. Kromhout, 2010, p. 33.
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Charleston als tegenwereld: Jaren van vrijheid en de communicatieve
gebreken met de buitenwereld
Een van de belangrijkste motto's van de Bloomsbury's is zich nergens ‘uit gemakzucht’
bij neer te leggen omdat het ‘zo hoort’, maar altijd te blijven geloven ‘in wat je zelf
wilt of vindt’ en er desnoods voor te vechten (Kromhout, 2010, pp. 214, 215).
Charleston is hiervan de duidelijke expressie. Dit weerspiegelt zich enerzijds in de
familiale sfeer én de verhouding tussen Vanessa, Clive en Duncan (én David),
anderzijds in de fysieke transformatie van boerenwoning naar een wonderlijk en
kleurrijk nest van vrije geesten waar iedereen zich in zijn eigen tempo en naar eigen
believen kan ontplooien, waar bevriende kunstenaars en intellectuelen vaak komen
logeren én waar het menselijke lichaam en seksualiteit een natuurlijk onderdeel van
het leven zijn. Daarbij botst het anders-zijn ook nu - ver uit het oog van de Londense
upper-middle-class van hun jeugd - steeds weer met de (denk-)wereld van buren en
andere buitenstaanders door de dagelijkse ontmoetingen. Het wordt ervaren als een
botsing tussen verschillende werelden en hierdoor wordt een communicatieve
tekortkoming narratief in scène gezet.
Het meest markante voorbeeld van een dergelijke botsing tussen twee werelden
is zonder twijfel het feestje dat de bewoners van Charleston enkele maanden na hun
intrek geven om de buren te leren kenen. Terwijl het voor hen vanzelfsprekend is
dat je gekostumeerd komt, zijn de dorpelingen hierdoor verrast en vinden het door
kleuren en vormen ‘betoverde’ huis redelijk bevreemdend. Inderdaad vinden ze het
zo bevreemdend dat het bij iemand zelfs het schrikbeeld van de burgerlijke ziel
oproept: ‘Alsof we een zigeunerwoonwagen zijn binnengestapt’ (Kromhout, 2010,
p. 53). Met het oog op dit schrikbeeld, waarin zich volgens Brigitte Mihok vaak de
visie van een gevaarlijke minderheid en het beeld van de temperamentvolle, edele
barbaar verenigen (cf. Mihok, 2010, p. 98), verbaast het dan ook niet dat ‘de gasten
[maar schoorvoetend] door het huis liepen, dicht bij elkaar, als schapen die bang zijn
van de kudde af te dwalen’ (Kromhout, 2010, p. 53).5 Nog sterker wordt de
bevreemding van de dorpelingen benadrukt door de crossdressing van de bewoners,
het zich verkleden als

5

Uiteraard sluit deze vergelijking aan bij de herhaalde aanmoedigingen van de volwassenen
Bloomsbury's om niet zomaar achter de massa aan te lopen.
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iemand van het andere geslacht. Duncan gaat verkleed als de Hartenkoningin uit
Alice in Wonderland en Vanessa verschijnt als Ebenezer Scrooge uit Dicken's A
Christmas Carol. En terwijl de bewoners van Charleston zoals altijd hun rollen ook
flink provoceren, ‘een spel dat [zij] in Charleston voortdurend’ spelen, trekken de
gasten zich ‘terug in de eetkamer, alsof dat de enige veilige plek [is] in het hele huis’,
waar ze ‘bijna fluisterend over dingen [praten] die niets met het feest te maken
hadden’ (Kromhout, 2010, p. 53). Op die avond zijn er in Charleston ‘[t]wee werelden
onder één dak’ die onverzoenlijk tegenover elkaar blijken te staan en die niet, zoals
in de laatste plaats de beledigde reactie van een gast op een grapje van Vanessa
aantoont, met elkaar kunnen communiceren. Dit gebrek aan communicatie in
combinatie met het aandringen van de Bloomsbury's gewoon te ‘doen wat [ze] doen’
en ‘niet anders te [kúnnen en wíllen]’ verklaart dan ook dat ze zelfs na jaren - zoals
Quentin moet erkennen - bijna niks van hun buren weten en een redelijk geïsoleerd
leven binnen de dorpsgemeenschap leiden (cf. Kromhout, 2010, p. 104).
Ook in het geval van Beth, een collega en minnares van Clive, die met de familie
op vakantie naar Italië gaat en dus tenminste tijdelijk in de groep wordt opgenomen,
botsen de verschillende werelden. Als deskundige over kinderen en opvoeding is zij
min of meer het symbool voor de autoritaire opvoedingsidealen van de vroege
negentiende eeuw en kan zij niet tegen die progressieve, anti-autoritaire houding van
de Bloomsbury's. De groep beschouwt immers ook de kinderen als volwaardige leden
van hun democratische gemeenschap en spoort hen aan zich tegen alles en iedereen,
inclusief de ouderlijke autoriteit, kritisch op te stellen. De ‘deskundige’ wordt dan
ook door de gemeenschap genegeerd of door Clive terechtgewezen als zij ‘weer eens
hardop zei dat het volgens haar allang kinderbedtijd was’ of dat ‘kinderen die niet
naar hun ouders luisteren’ anarchisten zijn (Kromhout, 2010, pp. 82, 88). Het
fundamentele verschil tussen deze houdingen weerspiegelt zich trouwens ook in een
ander taalgebruik, want dat wat Beth ongenuanceerd als ‘anarchisme’ beschrijft, zien
de Bloomsbury's als de vrijheid om een onafhankelijk leven te leiden terwijl het door de groep tevens negatief beoordeelde - anarchisme een concrete politieke
betekenis heeft. Clive bekritiseert daarom ook het commentaar van Beth neerbuigend
als ‘flauw’ en beperkt vervol-
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gens het verkeer en de communicatie met haar tot het strikt noodzakelijke
‘welterusten’ om dan - terug in Londen - het contact helemaal te verbreken (Kromhout,
2010, p. 88).
Wat bij de volwassenen op een onoplosbare communicatieve tekortkoming lijkt
en tot een relatief isolement van de dorpsgemeenschap leidt, benaderen de kinderen
zowel van de Bloomsbury's als uit hun omgeving vooral met nieuwsgierigheid.
Geboren in de kleurrijke en onafhankelijke wereld van Charleston en de Bloomsbury's,
realiseren Quentin en Angelica zich namelijk pas in en door het contact met hun
leeftijdgenootjes ‘dat niet iedereen [is] zoals de bewoners van Charleston’, dat ze
enigszins anders zijn (Kromhout, 2013, p. 31). Anders dan de volwassenen gaan zij
- net als hun kinderlijke ‘ander’ - echter aan de verschillen en het anderszijn voorbij
en laten eventuele tekortkomingen in de communicatie niet noodzakelijk tot een
breuk leiden zoals Angelica's spel met het buurmeisje Daisy laat zien. Ook al begrijpen
beiden de ander niet helemaal en verbazen ze zich onder andere over kwesties als
gender, seksualiteit, feminisme en anti-autoritaire opvoeding, de twee kinderen staan
vooralsnog open voor suggesties en passen hun spelletje gewoon aan. Pas als er een
derde meisje, een vriendin van Daisy, bij komt en de relatie tussen beide werelden
haar evenwicht verliest, beginnen ook de communicatie en het spel te mislukken
(Kromhout, 2013, p. 31 en verder). Keek Daisy Angelica ervoor nog ‘geamuseerd
aan’ en vond ze haar ‘grappig’, nu beschouwt Daisy Angelica opeens als iemand die
helemaal haar eigen taal spreekt en al snel door de meisjes als ‘raar’ wordt bestempeld
en achtergelaten (Kromhout, 2013, pp. 32, 34).
Ondanks de ‘conscious revolt’ en hun anders-zijn worden de Bloomsbury's in de
loop der tijd tóch een deel van de gemeenschap, zowel van het dorp als van de Engelse
maatschappij. Terwijl hun artistieke werken door invloedrijke mecenassen zoals
Lady Ottoline Morrell steeds populairder worden en zij hierdoor het
(post-)Victoriaanse publiek voor zich beginnen te winnen (cf. Kromhout, 2010, pp.
58, 78-79, 99-100), wennen langzamerhand ook de behoudende mensen in hun
directe, landelijke omgeving aan hun vreemde gedrag. Een ontwikkeling die trouwens
niet door iedereen helemaal positief wordt beoordeeld. Vooral Vanessa, die steeds
van de roddels en haar leven als artistiek en sociaal buitenbeentje heeft
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genoten, kijkt er kritisch naar en wenst soms wel de oude tijd terug: ‘Wij zijn zo
gewóón geworden [...]. Niemand kijkt meer van ons op. We choqueren niet meer.
[...] Vroeger kwamen alleen echte liefhebbers op ons werk af, mensen die hielden
van wat we maakten [en wie we waren]’ (Kromhout, 2013, p. 220). De fundering
van hun ‘conscious revolt’ en hun wens beslist ‘anders’ te zijn, de grondslag dus van
hun hele identiteit, is door de politieke, sociale en culturele veranderingen in de
buitenwereld ondermijnd of zelfs helemaal verdwenen. Kortom, hoewel de
Bloomsbury's zonder twijfel nog steeds ‘anders’ zijn dan de meerderheid, zijn ze
inmiddels toch gewoner dan tevoren.
Ook al wennen de dorpelingen stilaan aan hun ‘rare’ buren, de communicatieve
lacunes tussen de twee werelden worden pas met de dood van Julian overwonnen.
Dit blijkt onder andere uit de reactie op het hernieuwde verzoek van Vanessa en
Duncan om de plaatselijke kerk van Berwick te mogen versieren. Jaar na jaar heeft
de dominee het verzoek afgeslagen, omdat de ‘schilderijen [...] zo heel anders [zijn]
dan wat [de mensen] hier gewend zijn’ en dat ‘de dorpelingen [...] het niet [zouden]
begrijpen’ (Kromhout, 2010, pp. 93-94). Dat het met deze afwijzingen tot nu toe niet
alleen om een artistieke en esthetische vraag, maar vooral ook om een communicatief
onvermogen tussen de dorpelingen en de bewoners van Charleston heeft gedraaid,
blijkt al vroeg uit de bereidwilligheid van de kunstenaars om weer christelijke
motieven te schilderen. En toch mogen Vanessa en Duncan pas nu, na Julians dood,
de kerk versieren. Teleurgesteld door de lauwe reacties van de dorpelingen op het
voltooide werk legt de dominee aan de twee kunstenaars uit:
Dat zegt weinig [...]. Hoe lang wonen jullie hier nu al? Tien jaar? Langer?
Ze weten wie jullie zijn, ze kennen jullie huis en jullie schilderijen. Denk
maar niet dat ze dit afkeuren. We wisten waar we aan begonnen. [...] De
mensen van hier kennen jullie, maar kennen jullie hén eigenlijk wel? [...]
Wie denk je dat het geld hebben gegeven om jullie te kunnen betalen? Dat
waren zij die hier net binnen waren. [...] En niet alleen omdat ik het ze
vroeg, maar ook omdat ze het zelf wilden. [...] Het komt door Julian. [...]
Julian is dood en we weten allemaal hoe dat is gegaan. Hij is gestorven in
een oorlog waarin hij vocht
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voor iets waar hij in geloofde. Dáár hebben de mensen hier respect voor,
dát kunnen ze begrijpen. [...] Als je in een klein gemeenschap leeft, zoals
de onze, dan heb je al gauw moeite met alles wat anders is dan je gewend
was. Jullie schilderijen, jullie toneelspel, jullie manier van wel of niet bij
elkaar in één huis wonen. Zeg nou zelf, dat is toch iets om je over te
verbazen als je zelfs Londen een grote, verre, vreemde wereld vindt? [...]
[A]ls je eiken plant in een boomgaard waarin alleen maar appelbomen
stonden, is die boomgaard niet meer dezelfde als eerst. [...] [D]oordat
Julian naar de burgeroorlog in Spanje ging, werd hij een eik waarvan we
de waarde zijn gaan inzien. [...] Die eik is door de bliksem geveld en dat
vinden ze verschrikkelijk. [...] De andere eiken zijn er nog [...]. Welkom
in onze boomgaard. (Kromhout, 2010, pp. 257-259)
Door de dood van Julian in de Spaanse Burgeroorlog is er dus een gemeenschappelijke
basis tussen de Bloomsbury's en hun omgeving ontstaan. Ook al zijn er nog steeds
verschillen in de levenswandel, de zonderlingen lijken in de ogen van de gemeenschap
toch nu minder ‘anders’ dan eerder. Julians beslissing juist niet in de pacifistische
voetsporen van zijn ouders te treden en in plaats daarvan voor zijn overtuiging te
vechten biedt communicatieve en emotionele aanknopingspunten tussen de twee
werelden. De ervaring een familielid in een oorlog te verliezen is immers een ervaring
die ook vele dorpelingen tijdens de Grote Oorlog en de andere oorlogen van het
Empire zelf hadden meegemaakt. De Bloomsbury's lijken nu gewone mensen die
ondanks hun ‘rare’ gedrag dezelfde menselijke ervaringen meemaken. De dorpelingen
zien dus nu wat Grace Higgens als vaste kokkin en huishoudster van de Bells al lang
heeft geweten, namelijk dat de Bloomsbury's ‘helemaal niet zo anders zijn dan andere
mensen’, dat ze ‘als het erop aankomt [...] gewoon mannen en vrouwen en kinderen
met dezelfde wensen en zorgen en ondeugden’ als alle anderen zijn (Kromhout, 2014,
pp. 122, 134).
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De schaduwzijden van Charleston: de grenzen van de vrijheid en het
communicatieve gebrek binnen de groep
Hoewel die Bloomsbury's hun visie over een onafhankelijk, vrij leven uitdragen waar
zowel de traditionele rollen van man en vrouw en hun relaties worden geherdefinieerd
als het menselijke lichaam en diens seksualiteit een natuurlijk onderdeel van het
leven is, komen ze toch ook bepaalde maatschappelijke grenzen tegen, die uit de
(post-)Victoriaanse buitenwereld Charleston binnendringen en hun alledaagse leven
beïnvloeden. Enerzijds beslissen de volwassenen van Charleston vanwege familiale
en financiële redenen het officiële vaderschap van Angelica aan Clive over te dragen
en van Duncan's biologische vaderschap een geheim te maken - een beslissing, die
jaren later tot een heftig conflict binnen de groep zal leiden. Anderzijds houdt vooral
de criminalisering van homoseksualiteit een verstrekkende inperking in van het idee
van menselijke vrijheid en zelfbeschikking. Ondanks hun eigen overtuigingen en de
instelling te ‘doen wat [ze] doen’, zijn de Bloomsbury's dus gedwongen de schijn
hoog te houden en naar buiten toe te doen voorkomen ‘alsof David niets meer dan
een huisvriend [is]. De tragische geschiedenis van Oscar Wild hoef[t] niet te worden
herhaald. We [zijn] vrijgevochten, maar niet roekeloos’ (Kromhout, 2014, p. 124).
Maar ook binnen de wereld van Charleston zelf zijn er - zoals vooral met betrekking
tot Angelica duidelijk wordt - grenzen aan de vrijheid en zijn er bepaalde
schaduwzijden. Terwijl Quentin namelijk in eerste instantie alleen maar geïntrigeerd
is door de ‘andere’, ‘kleurloze’ wereld van zijn vrienden,6 maar uiteindelijk toch de
voorkeur geeft aan het kleurrijke, door individualiteit en creativiteit gedefinieerde
Charleston met al zijn schrijvers en kunstenaars, hunkert Angelica op de een of andere
manier naar deze ‘gewone’ wereld en ‘fantaseer[t zelfs] dat ze een moeder had die
huishoudster was en een postbode als vader’ (Kromhout. 2013,

6

Zo vertelt Quentin bijvoorbeeld over het huis van zijn vriend Kevin: ‘Hij woonde in een
klein grijs huis dat midden in het dorp stond. Ik vond het geweldig bij Kevin thuis, omdat
het zo anders was dan ik was gewend. Er woonden een vader, een moeder en hun kinderen,
verder niemand. Geen vrienden in huis, geen schrijvers of schilders die zich de hele dag
opsloten in hun werkkamer, geen kokkin of ander personeel. Alle muren waren wit en ik zag
nergens een boekenkast.’ (Kromhout, 2010, p. 51).
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p. 113). Anders dan de andere bewoners van Charleston ‘wi[l] ze juist geen vrijheid’,
geen absolute zelfbeschikking en autonomie, maar de ‘aanmoediging en goedkeuring’
van haar ouders en vooral van haar moeder (Kromhout, 2013, p. 132). Aan Nigel,
de jongste zoon van Virginia's minnares Vita Sackville-West en haar eerste vrijer,
bekent Angelica dan ook vaak ongelukkig te zijn en vertelt over haar gespannen
relatie met Vanessa, die niet alleen door een emotionele, maar ook door een fysieke
afstand wordt bepaald (Kromhout, 2013, p. 256). In Nigel vindt zij voor het eerst
een zielsverwant, die net zoals zijzelf ook het vrije, autonome leven van de
Bloomsbury's kritisch beoordeelt en naar ‘normaliteit’ hunkert. Beiden willen wel
gewoon ‘normale ouders’ hebben en interpreteren het niet-bemoeien van hun ouders
als algemene onverschilligheid voor hun leven (cf. Kromhout, 2013, pp. 199 en
verder).
Omwille van de moeizame relatie met haar moeder zoekt Angelica andere
voorbeelden en komt naast Virginia vooral bij kokkin Grace terecht, met wie ze veel
tijd doorbrengt. Door haar aandacht en hartelijkheid dient Grace Angelica tot
voorbeeld, zodat ze een tijdje zelfs in het geheim ervan droomt zelf kokkin te worden.
Als Angelica deze droom uiteindelijk in een moment van zwakheid aan Clive en
Julian vertelt, beseft ze door hun reactie wat er van haar als kind van de Bloomsbury's
door anderen, maar vooral door Vanessa wordt verwacht en voegt een haastig ‘[o]f
toneelspeelster [...] [o]f pianiste’ aan dit toekomstbeeld toe (Kromhout, 2013, p.
110). Kokkin worden is té gewoon voor de creatieve Bloomsbury's, om nog te zwijgen
van de sociale degradatie. Hoe progressief Charleston bij de eerste aanblik met
betrekking tot het vervagen van de sociale klassen ook lijkt, toch blijven er bepaalde
dingen ondenkbaar, temeer daar zij - zoals Vanessa jaren later, nadat Angelica haar
toch over haar wens vertelt, opmerkt - iemand ‘in dienst van een ander’ stellen
(Kromhout, 2013, p. 254). Het ideaal van een onafhankelijk leven heeft dus, tenminste
in het geval van Angelica, ook binnen de muren van Charleston grenzen - hoewel
de Bloomsbury's juist altijd beweren iedereen een vrije keuze en onafhankelijk leven
toe te staan en andere mensen niet zomaar te veroordelen. Angelica's kinderlijke
droom kokkin te worden maakt echter duidelijk dat dit helemaal niet het geval is. In
een gesprek over de affaire van Koning Edward III met de gescheiden Wallis Simpson
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en hun voornemen te trouwen, waarin Virginia opnieuw benadrukt ‘niet van mensen
[te houden] die het leven van anderen willen bepalen’, daagt Angelica dit zelfbeeld
van de Bloomsbury's jaren later expliciet uit en demaskeert ze de hypocrisie: ‘Dat
doen jullie zelf toch ook wel eens, jij en mama, andere mensen veroordelen?’
(Kromhout, 2013, p. 151).
De centrale conflicten binnen Charleston draaien dan ook net als in de buitenwereld
vooral om een communicatief onvermogen. Terwijl Angelica vooral met haar moeder
niet kan communiceren en haar behoefte aan fysieke en emotionele nabijheid niet
kan opeisen, lijdt Vanessa onder Virginia's psychische problemen én het feit dat de
bipolaire stoornis van de schrijfster strikt geheim moest blijven voor de buitenwereld.
Pas na Virginia's zelfmoord in 1941 kán en mág Vanessa erover ‘praten’ en kan ze
tegen haar inmiddels volwassen kinderen helemaal eerlijk zijn. Het verhaal dat ze
over haar relatie met haar zus voor de zo geheten ‘Memoire Club’ van de groep
schrijft, een gesprek erover blijkt voor haar nog steeds onmogelijk, is een ware
bekentenis en communicatieve bevrijding voor haar. Ook al heeft Quentin het niet
gemerkt, het geheim heeft de sfeer in Charleston beïnvloed zoals hij nu door het
verhaal van zijn moeder, maar ook door dat van Angelica moet inzien. ‘Waarom
[heb] ik,’ vraagt Quentin zich af, ‘dit alles nooit gezien? H[eb] ik het misschien niet
wíllen zien [...]?’ (cf. Kromhout, 2013, p. 240). Plotseling bestaat er dus ook binnen
Charleston een verschil tussen schijn en zijn, zijn ook de bewoners van Charleston
niet helemaal eerlijk tegen elkaar en met zichzelf. Het communicatieve gebrek dat
de Bloomsbury's traditioneel van de buitenwereld afzondert en de dwang naar buiten
toe de schijn te redden, wordt nu door Quentin retrospectief terug binnen de muren
van de gemeenschap gebracht.
Dit inzicht in de schaduwzijden van Charleston is echter niet helemaal nieuw.
Integendeel, al vijf jaar eerder zijn de kinderen van Charleston met een leugen
geconfronteerd, dat oorspronkelijk voor de buitenwereld bedacht en dan binnen de
groep gereproduceerd werd: Duncan's vaderschap van Angelica. Terwijl zowel
Quentin als Angelica er zich voorlopig niet veel van aantrekken, veroorzaakt het feit
dat de volwassenen - die eerlijkheid en oprechtheid altijd hoog in het vaandel droegen
- tegen hen gelogen hebben bij de idealistische Julian een diepe crisis. De grenzen
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tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, tussen ‘wij’ versus ‘zij’ blijken voor hem nu opeens
opgeheven, hij voelt zich ‘bedrogen en buitengesloten’ (Kromhout, 2013, p. 130).
Julian vervreemdt vervolgens emotioneel van zijn familie en er ontstaat een heftig
conflict over het communicatieve gebrek tussen de generaties, vragen over schijn en
zijn én de hypocrisie van de Bloomsbury's. Een conflict dat echter langdurige
consequenties heeft, want zelfs na de verzoening blijft een negatieve nasmaak achter.
Hoewel de strijd zelf snel een taboe binnen de gemeenschap wordt, een onderwerp
dat door iedereen onbesproken blijft, blijven er toch twijfels bestaan of iedereen wel
oprecht met elkaar en met zichzelf is:
Gevraagd heb ik niet, gekeken en geluisterd wel. Was er niet toch een
verwijtende blik? Verzon Julian niet af en toe een flauwe reden om van
huis weg te kunnen? Lachten ze niet net iets te hard om elkaars grappen?
Was het vrede, of was er alleen een wapenstilstand? Mijn onzekerheid
over wat er werkelijk in hen omging maakte me nerveus. (Kromhout, 2010,
p. 224).
Het moment dat de leugen ontdekt wordt en het conflict dat er vervolgens over
ontstaat, wordt jaren later door Quentin als een ‘verlies van de onschuld’ (cf.
Kromhout, 2010, p. 224) en als ‘het belangrijkste jaar’ van zijn leven beschreven
(Kromhout, 2010, p. 223). De leugen markeert immers binnen de groep het verlies
van alles waarvoor de Bloomsbury's tot nu toe hebben gestaan en waartegen hun
‘conscious revolt’, hun ‘anders’-zijn oorspronkelijk gericht was: ‘Ik had door dit
hele gedoe ontdekt dat mijn familie eigenlijk een tamelijk gewone familie was, met
gewone ruzies en geheimen en met gewone spijt en gewone pogingen om vrede te
sluiten’ (Kromhout, 2013, p. 133). Deze communicatieve tekortkoming, het huichelen
en liegen binnen de groep ‘onttovert’ voor hem voor het eerst de kleurrijke, vrolijke
en harmonische wereld van Charleston. De bewoners, vooral de volwassenen worden
opeens menselijk en hebben gewone fouten, ruzies en driften. Deze ‘onttovering’ is
belangrijk voor de sociale en emotionele ontwikkeling van Quentin en betekent niet
alleen de ontkoppeling van zijn kinderlijke perspectief op Charleston en op zijn
ouders, maar is ook voor sommige volwassen leden
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van de groep noodzakelijk, zo blijkt uit Davids opgeluchte biecht: ‘Misschien klinkt
het wonderlijk in jouw oren, maar ik had die ruzie echt nodig om zeker te weten dat
ik voor altijd hier wil blijven. Jullie zijn minder raar dan de mensen beweren’
(Kromhout, 2010, pp. 239-240).

Conclusie
In zijn Bloomsbury trilogie, bestaande uit de romans Soldaten huilen niet, April is
de wreedste maand en Vertel me wie wij waren, benadert Rindert Kromhout voor
het eerst uit een jeugdliterair perspectief de wereld van deze opmerkelijke kring van
bevriende schrijvers, kunstenaars en intellectuelen, die met hun werken en
levenswandel niet alleen de publieke smaak in artistieke en esthetische vragen
beïnvloedden, maar ook een nieuwe, moderne houding ten opzichte van het feminisme,
pacifisme en seksualiteit bevorderden én zo hun stempel op zowel het interbellum
als de hele twintigste eeuw drukten. Charleston wordt daarbij een narratief tegenbeeld
niet alleen van het repressieve (post-)Victoriaanse Engeland, maar indirect ook van
de hedendaagse wereld van de lezers. In Charleston, waar de grenzen tussen openbaar
en privé vervagen, waar de huiselijke, seksuele en familiale sfeer ‘anders’, exotisch
zelfs was en is. En tóch is het - zoals steeds duidelijker wordt - minder ‘anders’ dan
het bij de eerste aanblik lijkt.
Het centrale thema van de romans is dan ook alteriteit, temeer daar met Quentin
en Angelica twee jeugdige personages hun eigen plaats in de wereld onderhandelen.
Deze alteriteit van de Bloomsbury's wordt in eerste instantie narratief geënsceneerd
door de herhaalde botsingen tussen verschillende werelden: enerzijds de wereld van
het repressieve (post-)Victoriaanse Kensington en Londen van hun jeugd en het
vertrekpunt van hun ‘conscious revolt’, anderzijds de wereld van de dorpelingen in
het landelijke Sussex. Een van de belangrijkste motieven hiervoor is echter het
communicatieve gebrek met de buitenwereld. Het geleidelijke overwinnen ervan
leidt zijnerzijds tot een waardering en integratie van de artistieke, vrijzinnige
zonderlingen door de buitenwereld. Daarnaast weerspiegelt dit motief ook binnen
de muren van Charleston zelf en weerspreekt zo - samen met het aanwijzen van de
grenzen van de vrijheid en
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de schaduwzijden van deze wereld - het beeld van een toverachtige, steeds
harmonische samenleving. Ondanks hun streven ‘anders’ te zijn, zijn dus ook de
bovenmenselijke, toverachtige Bloomsbury's, die Kromhout tijdens zijn bezoek aan
de cottage zowel in de muur- en meubelschilderingen als de verhalen tegenkwam,
maar gewone mensen, die ondanks hun voorkeur voor vrijheid en onafhankelijkheid
én hun idealen over eerlijkheid en waarheid ook maar gewone fouten maken, ruzies
en driften hebben.

Primaire literatuur
Kromhout, Rindert, Soldaten huilen niet. Amsterdam, Leopold, 2010.
Kromhout, Rindert, April is de wreedste maand. Amsterdam, Leopold, 2013,
Kromhout, Rindert. Vertel me wie wij waren. Amsterdam, Leopold, 2014.

Secundaire literatuur
Mihok, B., ‘Wild, lockend, gefährlich: “Zigeunerin und Zigeuner” als populäre
Klischees im Comic.’ W. Benz (red.), Vorurteile in der Kinder- und
Jugendliteratur. Berlin, Metropol, 2010, pp. 97-108.
Mullin, K., ‘Victorian Bloomsbury.’ In: V. Rosner (ed.), The Cambridge
Companion to the Bloomsbury Group. Cambridge, Cambridge UP, 2014, pp.
19-32.
Rosner, V., ‘Introduction.’ In: V. Rosner (ed.), The Cambridge Companion to
the Bloomsbury Group. Cambridge, Cambridge UP, 2014, pp. 1-18.
Shiach, M., ‘Domestic Bloomsbury.’ In: V. Rosner (ed.), The Cambridge
Companion to the Bloomsbury Group. Cambridge, Cambridge UP, 2014, pp.
57-70.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

135

Leven met de dood op de hielen
De psychologische ontwikkeling van terminaal zieke adolescenten in
drie Young Adult-romans
Emma Eigenraam
Kanker is iets waar je niet op zit te wachten. Niemand. Maar al helemaal niet als je
jong bent en je alleen maar bezig bent met je toekomst. Het is een heftige diagnose
in een periode waarin adolescenten zich emotioneel en lichamelijk ontwikkelen tot
volwassen personen. Zij moeten omgaan met de gebeurtenissen rondom de diagnose
en de effecten van de behandelingen en daarnaast met het complexe groeiproces vol
lichamelijke en emotionele veranderingen dat iedere adolescent doormaakt (Abrams,
Hazen & Penson, 2007, p. 622). De adolescente levensfase wordt beschouwd als een
liminale periode (Joosen & Vloeberghs, 2008, pp. 145-146). Adolescenten staan
letterlijk op de grens tussen twee gescheiden werelden. Ze zijn geen kind meer, maar
ook nog niet volwassen. Voor terminaal zieke jongeren is deze periode nog
gecompliceerder: ze staan enerzijds op de grens tussen kindertijd en volwassenheid,
de adolescentie, anderzijds staan ze op de grens tussen leven en dood.
Wanneer deze zieke jongeren te horen krijgen dat ze zijn uitbehandeld of er zelf
voor kiezen om geen behandelingen meer te ondergaan, wordt in één klap de weg
naar volwassenheid en de toekomst geblokkeerd. Welke gevolgen heeft dat voor de
ontwikkeling van adolescenten? Worden ze met grote sprongen verder de
volwassenheid in geduwd? Proberen ze het maximale uit het leven te halen en kijken
ze of en zo ja, waar het schip strandt? Of worden ze door de afhankelijkheid die hun
ziekte met zich meebrengt juist weer meer kind? Literatuur kan jongeren die zelf
ongeneeslijk ziek zijn
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of die vrienden hebben met kanker, inzicht geven in het moeilijke proces dat ze
moeten doorlopen.1
Voor dit artikel zijn drie Young Adult-romans gelezen waarin de adolescente
protagonisten zestienjarige, terminaal zieke kankerpatiënten zijn. Het gaat om Tessa
uit Before I Die van Jenny Downham (2007), Cam uit The Probability of Miracles
(2011) van Wendy Wunder en Hazel uit The Fault in Our Stars (2012) van John
Green. Deze laatste roman heeft in Nederland, zeker na de verfilming, veel aandacht
gekregen, mede omdat het verhaal zich voor een deel in Amsterdam afspeelt.
Nagegaan wordt hoe de personages in deze romans met hun ziekte en de naderende
dood omgaan terwijl zij in een levensfase verkeren die gericht is op de toekomst.

1

Binnen de medische wetenschap wordt de bijdrage van literatuur en kunst aan een goede
omgang met ernstige ziektes recent ook onderkend. Binnen de zogenaamde ‘narrative
medicine’-benadering (onder meer Charon, 2006) worden literaire verhalen over ziekte gezien
als een kans om de communicatie tussen patiënt en arts en daarmee ook de zorg voor de
patiënt te verbeteren.
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Sicklit
De adolescentenromans van Downham, Wunder en Green behoren tot het ‘sicklit’
genre (Vandyck, 2013), een relatief nieuw fenomeen in de jeugdliteratuur. De
benaming is ontstaan naar analogie van de populaire chicklit. Sicklit laat zien dat de
brug tussen de jeugd en de wereld van de volwassenen de adolescenten niet veilig
en volgens een vaste route naar de
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overkant draagt (Joosen & Vloeberghs, 2008, p. 131). De adolescenten in dit genre
boeken komen onderweg in aanraking met eetstoornissen, zelfmoord, en, in het geval
van de Tessa, Cam en Hazel, een terminale ziekte. Zij zijn getroffen door hetzelfde
tragische lot: de dood is hun onmiddellijke toekomstperspectief. Zij weten dat de
duur van het leven beperkt is. Weken, maanden of jaren; hun groeiproces zal door
de dood veel eerder gestopt worden dan dat van leeftijdsgenoten. Hierdoor vervagen
de drempelervaringen van de ene naar de andere levensfase en lopen kindertijd,
adolescentie en volwassenheid in elkaar over.

Zestien en ongeneeslijk ziek
Tessa (Before I Die) heeft leukemie en haar ziekte is in een dusdanig stadium dat de
behandeling wordt stopgezet. Ze is nog nooit echt bezig geweest met de dood. Maar
wanneer ze te horen krijgt dat ze niet lang meer te leven heeft, besluit ze een lijst te
maken met dingen die ze nog wil doen voor ze doodgaat. Bovenaan haar lijst staat
seks, daarna wil ze de wet overtreden, drugs gebruiken, beroemd worden, één dag
overal ‘ja’ op zeggen en de liefde vinden. Ook de cynische Campbell Cooper (The
Probability of Miracles), door iedereen Cam genoemd, heeft een soortgelijke
‘bucketlist’: de Flamingolijst. Na zeven jaar gevochten te hebben tegen een
neuroblastoom, een kwaadaardige tumor, vertelt haar dokter dat de wetenschap niets
meer voor haar kan doen. Ze kan alleen nog hopen op een wonder, maar sinds de
scheiding van haar ouders, de plotse dood van haar vader en de kanker gelooft Cam
daar niet meer in. Haar moeder sleept haar uiteindelijk mee naar Promise: een mystiek
dorpje in Maine waar magische gebeurtenissen plaatsvinden en dat volgens verhalen
ook genezende krachten bezit. Hazel Grace Lancaster (The Fault in Our Stars) heeft
schildklierkanker met uitzaaiingen in haar longen. Hazel werd opgegeven toen ze
dertien jaar oud was, maar dankzij een nieuw medisch wonder, het medicijn
Phalanxifor, en permanente zuurstoftoediening wordt haar leven voor nog onbekende
tijd gerekt. Ze moet van haar moeder naar een praatgroep voor jongeren met kanker.
Daar ontmoet Hazel Augustus Waters, een jongen die lijkt te zijn genezen van
botkanker, mede dankzij de amputatie van zijn onderbeen.
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Sociale cognitie
Vanuit psychologisch oogpunt is de adolescentie een levensfase waarin jongeren
drie verschillende ontwikkelingsfenomenen tot een goed einde moeten brengen: de
verandering van de sociale cognitie, de ontwikkeling van een zelfbeeld en een eigen
identiteit en de verandering in relaties met ouders en leeftijdsgenoten (Meeus, 1994,
p. 12). De kanker zorgt bij Tessa, Cam en Hazel ervoor dat de veranderingen, in
vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten, anders verlopen of zelfs helemaal niet
plaatsvinden. Naast al deze veranderingen moeten ze de ziekte en de naderende dood
een plek geven in hun leven.
In de laatste fase van hun leven verandert de sociale cognitie van Tessa, Cam en
Hazel. Ze denken meer na over zichzelf en over anderen. De ziekte zorgt er niet
alleen voor dat ze zullen sterven, maar ook dat ze een lege plek in het gezin zullen
achterlaten. De drie protagonisten zijn zich daarvan sterk bewust en voelen zich
gerustgesteld wanneer ze weten dat hun ouders, na hun eigen dood, bij elkaar blijven
en verder proberen te gaan met leven. Tessa gedraagt zich aanvankelijk als een
egoïstische, onhandelbare puber met hevige stemmingswisselingen, vooral als ze in
de buurt is van haar bezorgde vader. Ze heeft een lijst opgesteld met tien wensen,
voornamelijk gericht op haar eigen geluk, maar verandert na verloop van de tijd één
van haar verlangens. Ze verruilt de wens om de wereld rond te reizen voor een andere
wens: ‘“I thought travel was number seven.” “I swapped it for getting you and Dad
back together”’ (Downham, 2007, p. 231). Ze is, naarmate de dood nadert, niet langer
gefixeerd op zichzelf en het vervullen van haar eigen behoeften, maar denkt ook aan
de mensen die achterblijven. Cam zorgt ervoor dat haar moeder opnieuw trouwt.
Hazel maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar moeder, een toekomst
zonder Hazel: ‘I worry that you won't have a life, that you'll sit around here all day
with no me to look after and stare at the walls and want to off yourselves’ (Green,
2012, p. 297). Ze is dan ook intens gelukkig als ze hoort dat haar moeder studeert
en aan haar eigen toekomst werkt.
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Zelfbeeld en identiteit
In de adolescentie voelen jongeren zich vaak onzeker, omdat ze op weg naar de
toekomst antwoorden moeten proberen te vinden op drie vragen die bepalend zijn
voor de eigen identiteit: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat moet ik?’ (Andriessen,
1999, p. 75). Maar Tessa, Cam en Hazel hebben geen tijd voor deze zoektocht, want
de toekomst ontbreekt. Ze zijn zich sterk bewust van het gebrek aan tijd. De dood
staat al na een aantal maanden of zelfs weken voor de deur (in The Fault in Our Stars
het eerst voor Hazels vriend Augustus Waters). Maar van onzekerheid is bij Tessa,
Cam of Hazel geen sprake. Tessa toont zich juist vastberaden: ze wil een inhaalslag
maken op het leven: ‘All I know is that I have two choices - stay wrapped in blankets
and get on with dying, or get the list back together and get on with living’ (Downham,
2007, p. 55). Ook Cam beseft, na haar diagnose, dat ‘de Flamingolijst’ niet langer
in het dashboardkastje van haar auto kan blijven liggen.
Tessa, Cam en Hazel brengen het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ in verband
met hun ziekte. De terminale ziekte speelt een belangrijke rol in de vorming van de
identiteit en het zelfbeeld van de drie jongeren. Zo ervaart Cam dat ‘[h]er whole
identity had become wrapped up in leukocytes and lymphocytes and neuroblasts and
metastasis, chemo, radiation, surgery, procedures’ (Wunder, 2011, p. 78). Maar ze
beseft uiteindelijk, door de reis naar Promise, dat de kanker een kleiner deel van
haarzelf kan zijn. Dat inzicht wordt gestimuleerd door de omgang met haar vrienden
uit Promise en vriendje Asher. Hazel beseft eveneens dat haar identiteit, voor de
ontmoeting met Augustus, nauw verbonden was met de kanker. Door Augustus
verandert dit. Hij is vanaf het moment dat hij Hazel ziet bij de praatgroep
geïnteresseerd in haar verhaal waarin ze vertelt over interesses, hobby's en rare
fetisjen. Het kankerverhaal wil hij niet horen: ‘Don't tell me you're one of those
people who becomes their disease. I know so many people like that’ (Green, 2012,
p. 32). Dat is een haast onmogelijke eis. Door de maanden die ze met hem doorbrengt
ziet ze echter wel in dat het leven en zijzelf als persoon niet los staan van de kanker,
maar toch veel meer zijn dan dat.
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Ouders
Intense vriendschappen met leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol in de
adolescentie, maar deze vriendschappen worden nooit belangrijker dan de ouders,
die belangrijke steunpilaren blijven (Meeus, 2002, p. 30). Er treden wel een aantal
veranderingen op in de relatie tussen ouder en kind. In de kindertijd houden ouders
een oogje in het zeil, maar in de adolescentie eisen jongeren steeds meer
zelfstandigheid op (Crone, 2012, p. 152). Voor de terminaal zieke protagonisten ligt
dat anders. Voor hen is het moeilijk om zich van de ouders los te maken en deze
zelfstandigheid op te eisen. De ouders houden hun hand vast in het ziekenhuis en
speuren stad, land en internet af naar manieren om het leven van de jongeren te
rekken. Financieel zijn Tessa, Cam en Hazel ook volledig afhankelijk van de ouders.
Daarbij is het ziekenhuis een instituut dat de ouders onlosmakelijk met de jongeren
verbindt. Deze verbindingen maken het voor de drie zieke jongeren moeilijk om op
eigen benen te gaan staan, mede door de reacties van de omgeving. Als Tessa van
de dokter wil weten hoelang ze nog te leven heeft, wil de dokter hierop geen antwoord
geven: ‘“Shall we wait for your dad to be here before we have this discussion?”
“Why?” “So that we can look at the medical options together.” “It's me that's sick,
not my dad”’ (Downham, 2007, p. 258).
In eerste instantie willen de ouders van Tessa, Cam en Hazel dat hun kinderen een
normaal leven leiden in de tijd die hen nog rest. Het leven is te kort om dagen in de
slaapkamer door te brengen in het gezelschap van boeken en films. Daarom wordt
Cam door haar moeder uit bed gehaald: ‘“Other girls can wallow in their misery.
You. You do not have the luxury to wallow”’ (Wunder, 2011, p. 157). De ouders
van Hazel sturen hun dochter naar de praatgroep om vrienden te maken. Onder zachte
dwang van de ouders worden ze terug het leven in geduwd. Uiteindelijk maken ze
nieuwe vrienden, worden ze verliefd, brengen ze steeds minder tijd met hun ouders
door en volgen ze zo goed en zo kwaad als het kan de weg die gezonde adolescenten
afleggen.
Hazel maakt zich, vanaf het moment dat ze naar de praatgroep gaat, langzaam los
van haar ouders. Ze sluit vriendschap met Isaac en Augustus

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

141
en is vaak weg van huis. Haar ouders maken zich zorgen, maar Hazel is niet van plan
om de vleugels, die ze net heeft uitgeslagen, weer in te trekken:
‘You were the one who didn't want me to be a homebody,’ I said to her.
Dad was still clutching my arm. ‘And now you want him to go ahead and
die so I'll be back here chained to this place, letting you take care of me
like I always used to. But I don't need it, Mom. I don't need you like I used
to. You're the one who needs to get a life.’ (Green, 2012, p. 255)
Voor de ouders van terminaal zieke adolescenten zijn deze ontwikkelingen heel
dubbel. Zij willen aan de ene kant niets liever dan dat hun kinderen opgroeien tot
zelfstandige volwassenen. Maar aan de andere kant willen ze hen zo lang en zo dicht
mogelijk bij zich houden, omdat de dood hen vroegtijdig van elkaar zal scheiden.

Intimiteit en seksualiteit
Jongeren experimenteren in de adolescentie met verliefdheid en liefde. De drie
protagonisten hebben, in tegenstelling tot gezonde leeftijdsgenoten, door toedoen
van de kanker weinig tot geen ervaring op het gebied van intimiteit en seksualiteit.
Tessa heeft in haar puberteit, de periode waarin de eerste romantische toenaderingen
plaatsvinden, veel tijd doorgebracht in het ziekenhuis. Ze kent alle verwikkelingen
rondom zoenen en seks alleen uit films, boeken en tijdschriften. Zij is op dat gebied
een tegenpool van haar beste vriendin Zoey: ‘“You've had sex loads of times, Zoey
and I've never even been kissed.” I watch my words fall into her. They land
somewhere very deep. “Not loads of times,” she says eventually’ (Downham, 2007,
p. 6). Ook Hazel maakt aan Augustus duidelijk dat wanneer je sociale leven zich
voornamelijk in een kinderziekenhuis heeft afgespeeld, het seksuele verkeer niet
bepaald werd aangemoedigd.
Het vinden van ware liefde zet Cam, na haar diagnose, uit haar hoofd: ‘It was too
late to find true love, but it wasn't too late for sex’ (Wunder, 2011, p. 150). Maar alle
drie de meiden bewijzen zelf uiteindelijk het on-gelijk van deze bewering. Tessa
vindt de liefde bij haar buurjongen Adam, Cam wordt
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verliefd op de mysterieuze Asher uit Promise en Hazel kan de aantrekkingskracht
tot Augustus niet weerstaan. De liefdesrelaties tussen deze jongeren ontwikkelen
zich in een haastig tempo. Tessa, Cam en Hazel hebben geen tijd om de omgang met
het andere geslacht in verschillende stapjes te verkennen, zoals dat gebeurt bij gezonde
leeftijdsgenoten. Binnen een aantal weken verandert vriendschap in liefde. Ze beleven
de momenten, aanrakingen en woorden heel intens, weten dat deze eerste liefde
tegelijkertijd de laatste zal zijn zoals Tessa aangeeft: ‘I bury these things in my heart
- the feel of him under my fingers, the taste of him on my mouth. I'll need them, like
talismans, to survive an impossible journey’ (Downham, 2007, p. 244).
Voor de doodzieke protagonisten is het meer dan een onnozele, jeugdige
verliefdheid. De ouders van Augustus merken dat na de dood van hun zoon op: ‘“He
loved you so much,” Gus's mom said. “He really did. It wasn't - it wasn't puppy love
or anything,” she added, as if I didn't know that’(Green, 2012, p. 269). Tessa, Cam
en Hazel kiezen er bewust voor om een relatie aan te gaan, terwijl ze weten dat de
pijn bij het afscheid alleen maar groter zal worden.

Vriendschap
In de laatste fase van het leven vindt er zoals gezegd bij Tessa, Cam en Hazel een
sociale verschuiving plaats van de ouders naar leeftijdsgenoten en vrienden. Een
verschuiving die kenmerkend is voor de levensfase waarin ze verkeren. In de
adolescentie ervaren jongeren het anders-zijn, omdat ze uit hun vertrouwde omgeving
stappen en zich los proberen te maken van hun ouders; ze verliezen hun vaste
herkenningspunten (Ghesquière, 2009, p. 61). Terminaal zieke jongeren ervaren het
anders-zijn nog extremer dan gezonde adolescenten, omdat zij ook nog eens worstelen
met een ongeneeslijke ziekte. Tessa, Cam en Hazel maken, door de kanker, geestelijke
en lichamelijke veranderingen door, waardoor ze zichzelf niet meer herkennen in
oude klasgenoten en gezonde leeftijdsgenoten. Voor Hazel voelt het alsof er een
onoverbrugbare kloof is ontstaan:
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But three years removed from proper full-time schoolic exposure to my
peers, I felt a certain unbridgeable distance between us. I think my school
friends wanted to help me through my cancer, but they eventually found
out that they couldn't. For one thing, there was no through. (Green, 2012,
p. 45)
Tessa deelt dezelfde gevoelens als Hazel. Tessa's oude schoolvriendinnen staan zo
ver van haar leven af, dat het aanvoelt alsof ze totaal ergens anders vandaan komen:
‘Don't they realize that they come from another planet - somewhere that spins much
more slowly than mine - and that I have absolutely nothing to say to them?’
(Downham, 2007, p. 127). Maar dat betekent niet dat ze zich volledig afsluiten voor
vriendschappen; deze veranderen alleen van gedaante. Volgens Crone (2012, p. 23)
is het belang van herkenning in vriendschappen één van de redenen voor deze
verschuiving. Tessa, Cam en Hazel sluiten vriendschappen met leeftijdsgenoten die,
net als zij, dicht bij de dood staan of hebben gestaan. Ze vinden herkenning in de
wonden die hen voor het leven getekend hebben. Zo heeft Adam zijn vader verloren
bij een motorongeluk en zijn de ouders en grootouders van Asher omgekomen bij
een vliegtuigongeluk. Augustus lijkt te zijn genezen van botkanker, maar blijkt
uiteindelijk toch, net als Hazel, een ‘granaat’ te zijn die ieder moment kan ontploffen
en schade kan toebrengen aan omstanders.

Statuspassages
In de adolescentie staat, vanuit sociologisch oogpunt gezien, het begrip ‘statuspassage’
centraal. Tijdens deze levensfase worden er een aantal belangrijke stappen gezet:
van school naar werk en van thuis wonen naar zelfstandig wonen (Meeus, 1994, p.
12). Belangrijke statuspassages, die de overgang van adolescentie naar volwassenheid
markeren, worden door terminaal zieke jongeren niet gemaakt. Tessa en Cam zullen
nooit een diploma halen, een baan vinden, zelfstandig wonen, trouwen of kinderen
krijgen, en dat geldt waarschijnlijk ook voor Hazel. De lezer weet, na het omslaan
van de laatste bladzijde van The Fault in Our Stars, niet hoe het voor haar eindigt.
Dit vormt een contrast met Before I Die en The Probability
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of Miracles waar beide protagonisten aan het einde van de roman overlijden. De
toekomstplannen die Tessa heeft moet ze bijstellen of zelfs volledig loslaten:
I really won't ever go back to school. Not ever. I'll never be famous or
leave anything worthwhile behind. I'll never go to college or have a job.
I won't see my brother grow up. I won't travel, never earn money, never
drive, never fall in love or leave home or get my own house. (Downham,
2007, p. 54)
Cam heeft, vlak voordat de streep door haar toekomst werd gezet, te horen gekregen
dat ze is aangenomen op Harvard. Ze weet diep van binnen dat studeren onhaalbaar
is geworden, maar dat houdt haar niet tegen om er veelvuldig over te dagdromen:
She closed her eyes and tried to envision it. The bricks of Harvard Yard,
the color of Boston's beloved baked beans. Asher walking around
Cambridge in his flip-flops. Studying with her on her narrow dorm room
bed. Drinking pints with new friends in ancient low-ceilinged pubs.
(Wunder, 2011, p. 279)
Maar ondanks het feit dat Tessa, Cam en Hazel verschillende overgangen niet kunnen
maken, laten de protagonisten zien dat ze een groei kunnen doormaken en ambities
hebben. Hazel merkte dit al op toen Peter van Houten, de auteur van het voor haar
en August belangrijke boek An Imperial Affliction, vertelde dat zieke kinderen volgens
hem geen ontwikkeling meer doormaken na de diagnose. An Imperial Affliction is
een roman, over een ziek meisje Anna, die midden in een zin eindigt. Augustus en
Hazel delen een fascinatie voor dit verhaal. Het ongelijk van Van Houtens bewering
bewijst Hazel met haar gedachte over ‘Maslow's Hierarchy of Needs’ (Green, 2012,
p. 211). Deze hiërarchie houdt in dat je eerst aan bepaalde behoeften moet voldoen
voordat je andere behoeften kan hebben. Volgens dit model kun je pas werken aan
zelfontplooiing wanneer aan een groot aantal andere voorwaarden is voldaan.
Voorwaarden die voor de drie protagonisten, door de kanker, onbereikbaar zijn:
‘According to Maslow, I
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was stuck on the second level of the pyramid, unable to feel secure in my health and
therefore unable to reach for love and respect and art and whatever else, which is,
of course, utter horseshit’ (Green, 2012, p. 212).
De kanker houdt Tessa, Cam en Hazel niet tegen om zichzelf te blijven
ontwikkelen, maar zorgt er juist voor dat de groei wordt versneld. Vanwege de ziekte
worden deze jongeren op jonge leeftijd geconfronteerd met de eindigheid van het
eigen leven. Op vragen die vaak pas in de volwassenheid aan de orde komen, moeten
zij al veel eerder antwoord geven: Waar wil ik mijn laatste dagen doorbrengen? Wil
ik een begrafenis of een crematie? Welke muziek wordt er tijdens de dienst gedraaid?
Dat zorgt voor een groei in de ontwikkeling die normaal gesproken pas op latere
leeftijd zichtbaar wordt. Zij moeten hun dood aanvaarden en het leven en de toekomst
loslaten. De inhoud van de ontwikkeling krijgt, zoals Hazel het noemt, een andere
gedaante: ‘The urge to make art or contemplate philosophy does not go away when
you are sick. Those urges just become transfigured by illness’ (Green, 2012, pp.
212-213). De groei in volwassenheid wordt getoond in de kleine dingen, die voor
deze jongeren juist groots zijn.
Samenwonen en trouwen zijn statuspassages die pas in de postadolescentie of in
de volwassenheid plaatsvinden, wanneer de relatie duurzaam en stabiel is. Maar
Tessa en Hazel geven, op jonge leeftijd, op eigen wijze vorm aan deze grenspassages.
Tessa laat Adam, een aantal weken voor ze sterft, bij haar in huis intrekken. Zij gaat,
in tegenstelling tot gezonde adolescenten, niet samenwonen om met haar liefdespartner
te leven en een toekomst op te bouwen, maar om samen met hem de dood onder ogen
te zien: ‘I want you to be with me in the dark. To hold me. To keep loving me. To
help me when I get scared. To come right to the edge and see what's there’ (Downham,
2007, p. 237). Nadat Hazel de grafrede heeft gelezen, die Augustus vlak voor zijn
dood voor haar heeft geschreven, antwoordt ze met de woorden: ‘I do, Augustus, I
do’ (Green, 2012, p. 313). Deze woorden kunnen verwijzen naar een
huwelijksvoltrekking van twee jonge mensen, waarin Hazel eeuwige trouw aan de
overleden Augustus belooft.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

146

Conclusie
De romans van Downham, Wunder en Green laten zien dat de grenzen tussen de
verschillende levensfasen voor terminaal zieke jongeren vervagen. Tessa, Cam en
Hazel worden door hun ziekte sneller dan hun leeftijdsgenoten de volwassenheid in
gedwongen. De andere gesuggereerde mogelijkheid, namelijk dat ze een sprong
achterwaarts in de kindertijd maken, wordt veel minder goed zichtbaar. Ze proberen,
ondanks de afhankelijkheid van hun ouders, op eigen benen te gaan staan. De drie
terminaal zieke adolescenten ervaren de adolescentiefase op een andere wijze dan
gezonde leeftijdsgenoten deze zullen ervaren. Deze hebben in deze levensfase immers
de tijd om te experimenteren en na te denken over de keuzes die ze moeten maken.
Tessa, Cam en Hazel maken daarentegen bewuste, versnelde keuzes. Door de
confrontatie met de eigen sterfelijkheid verliezen Tessa, Cam en Hazel hun kinderlijke
onschuld, maar wel pas nadat ze hebben ervaren hoe het is om jong en verliefd te
zijn. De persoonlijke ontwikkeling is bitterzoet, want ze weten dat hun levensduur
zeer beperkt is. De terminaal zieke adolescenten proberen in de laatste jaren, maanden
of weken van hun leven, ieder op eigen wijze, antwoorden te vinden op de eenzame
vragen van eindig geluk.
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Als er eens een ster verschiet
Een gender-analyse: het carnavaleske lichaam van Pinocchio's
Blauwharige Fee
Sandro van der Leeuw
‘She is grotesque. Hideous. Beautiful.’
Aldus sprak Pinocchio over misschien wel de belangrijkste vrouw in zijn leven: de
Blauwharige Fee. Dit deed hij niet in de oorspronkelijke versie van Carlo Collodi,
die in 1883 voor het eerst verscheen in Italië, maar in een latere bewerking van Robert
Coover: Pinocchio in Venice (1991). In de roman van Coover staat, naast het
lichamelijke en emotionele verval van een hoogbejaarde Pinocchio, vooral de
interessante relatie tussen de marionet en de fee centraal. Deze is uiterst verwarrend
en instabiel: het ene moment zijn de twee personages als broer en zus, het andere
moment verzorgt de fee Pinocchio als haar eigen zoon. Mede door deze wisselende
verhouding heeft de fee een erg flexibel uiterlijk. Dit klinkt misschien vreemd, maar
uit een nadere bestudering van Pinocchio's verhalen blijkt dat de Blauwharige Fee
al vanaf dag één over een zeer veranderlijk lichaam beschikt. In Collodi's klassieker
was zij al in staat om zichzelf letterlijk te transformeren. Robert Coover vergroot
deze opvallende eigenschap uit door sterk de focus te leggen op het lijf van de
Blauwharige Fee. Hij doet dit vooral door zijn verhaal in een carnavaleske context
te plaatsen. Hiermee legt Coover een belangrijke relatie tussen carnaval en
lichamelijkheid bloot die in feite inherent is aan iedere adaptie van Collodi's
klassieker. Het grillige lichaam van de fee (en Pinocchio zelf) verraadt in feite
namelijk altijd een onderliggende carnavaleske benadering van het ‘menselijke’ lijf.
Omdat Pinocchio als klassieker al zolang wordt geadapteerd, kan er, door het
carnavaleske uiterlijk van de Blauwharige Fee te bestuderen, een beeld geschetst
worden van de verschillende rollen die zij, mede in relatie tot Pinocchio, door de
jaren heen vervult. Omdat deze rollen veelal sekse-
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specifiek zijn, worden in de analyse een carnavalesk en een genderperspectief
gecombineerd.

Pinocchio en de Blauwharige Fee
Voordat er meer gezegd kan worden over het transformerende lichaam van de
Blauwharige Fee en haar veranderlijke verhouding tot Pinocchio, moeten de twee
personages uitgebreider voorgesteld worden. Pinocchio en de fee zijn de
geesteskinderen van de Italiaanse Carlo Collodi (of: Carlo Lorenzini), die in 1826
werd geboren te Florence. Pinocchio's verhaal verscheen in 1881 en 1882
oorspronkelijk als feuilleton in de kinderkrant Giornale per i Bambini. Lezers maken
daarin kennis met Geppetto, die uit een groot blok hout een marionet tevoorschijn
tovert. Tot zijn schrik komt de pop direct tot leven; hij kan praten, lachen en rennen,
net als een echt jongetje. De houtgraveur noemt de marionet Pinocchio en voedt hem
op als zijn eigen zoon. Het jochie blijkt al snel een ontzettende deugniet. Hij is
eigen-wijs, ongehoorzaam en immer op zoek naar spanning en sensatie. Dat komt
hem uiteindelijk duur te staan; Pinocchio sterft, eenzaam en aan zijn lot overgelaten,
hangend aan een grote boom.
Toen de vijftien oorspronkelijke episodes in 1883 als boek werden uitgegeven,
bleek Collodi nog lang niet klaar met de marionet. Met de toevoeging van maar liefst
twintig hoofdstukken liet de schrijver zijn ‘held’ nog veel meer verschrikkelijke
avonturen beleven. Het is pas in deze volledige versie dat de fee een noemenswaardige
rol krijgt toebedeeld. Waar ze in de kinderkrant enkel kort in beeld kwam als een
vreemd meisje dat meent dat ze dood is, is zij in de definitieve uitgave onmisbaar.
Ze redt Pinocchio van zijn voortijdige dood en blijft daarna op de achtergrond invloed
uitoefenen op zijn onverstandige acties en keuzes. Dit doet ze in uiteenlopende
gedaantes, van een klein meisje en een volwassen vrouw tot een blauwe geit. Haar
transformerende lichaam fungeert daarbij als een schakel tussen carnaval en het
‘doen’ van gender.
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Carnaval en het (vrouwelijke) lichaam
De term ‘carnavalesk’ circuleert al eeuwen, maar wordt pas in de jaren 1970 voorzien
van een gedegen theoretische onderbouwing door de Russische filosoof Mikhail
Bakhtin. Hij baseert de term grotendeels op het daadwerkelijke carnavalsfeest en de
verhalen van François Rabelais (The life of Gargantua and of Pantagruel, 1532-1564).
Deze vonden op hun beurt weer hun oorsprong in het Narrenfeest (Feast of Fools),
een middeleeuws festival dat rond iedere jaarwisseling werd gevierd. Het doel van
dit feest was het bewerkstelligen van een tijdelijke omdraaiing van de bestaande
morele en religieuze orde. Zo veranderden geestelijken in prinsen, prinsen in boeren
en vrouwen in mannen. Regels waren er niet en iedereen deed mee: het Narrenfeest
kende geen publiek, enkel deelnemers. Bakhtin ziet een dergelijke ridiculisering
terug in de literatuur en typeert deze als ‘a form of popular, “low” humor which
celebrate[s] the anarchic and grotesque elements of authority and of humanity in
general and encourage[s] the temporary “crossing of boundaries”’ (Aschkenasy,
2007, p. 1).
Hoewel de omkering van de gevestigde orde altijd tijdelijk is, kent carnaval volgens
Bakhtin toch een subversief effect: ‘it show[s] that social hierarchies [are] not
unquestionable’ (Nikolajeva, 2005, p. 89). In literatuur creëert dit de vrijheid om
nieuwe mogelijkheden en ideeën te bedenken en te toetsen. Of, in Bakhtins woorden,
‘the principle of laughter and the carnival spirit (...) frees human consciousness,
thought, and imagination’ (Bakhtin, 1984, p. 49).1 Ook in kinderliteratuur blijkt het
carnavaleske omdraaien van machtsverhoudingen vaak voor te komen. Auteurs
beschrijven werelden waarin kinderen kortstondig, soms gedwongen, ontsnappen
aan iedere vorm van ouderlijk toezicht en bescherming. Hierdoor leren karakters als
Pippi, Puk van de Petteflet èn Pinocchio, en tevens de lezers van hun avonturen, voor
even op eigen benen te staan. Zodoende verheft carnaval ‘the fictional child to a
position superior to adults’ (Nikolajeva, 2005, p. 90). Dat de oorspronkelijke orde
meestal wordt hersteld, doet weinig af aan de subversieve charme van dergelijke
vertellingen.

1

Zoals geciteerd in: Riitta Oittinen, The Verbal and the Visual: On the Carnivalism and
Dialogics of Translating for Children, 2006, p. 86.
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Een andere carnavaleske procedure die regelmatig terugkeert in kinderboeken is de
groteske representatie van het menselijke lichaam: ‘all that is bodily becomes
grandiose, exaggerated, immeasurable’ (Bakhtin, 1984, p. 19).2 Terwijl mensen hun
lijf normaal gesproken, tegen beter weten in, trachten te beheersen, maakt carnaval
vrij lichamelijk spel mogelijk. Volgens Bakhtin spelen daarbij voornamelijk het
gezicht, de neus en de mond een cruciale rol (Oittinen, 2006, p. 86). Zo bezien is de
groeiende (houten!) neus van Pinocchio een carnavaleske kunstgreep. En ook de
Blauwharige Fee past uitstekend in deze visie op carnaval. Sterker nog, in feite is zij
reeds vanaf dag één een letterlijke belichaming van het groteske; ze is ‘a continuous
process of re-creation and meta-morphosis’ (Oittinen, 2006, p. 88). Dit maakt het
des te interessanter om haar grillige lijf vanuit de queer theorie te bestuderen. Iedere
gedraging en iedere lichamelijke transformatie kan namelijk beschouwd worden als
de uiting van een specifieke genderrol. Een lichaam, in dit geval specifiek die van
‘de’ vrouw, ‘[embodies] possibilities both conditioned and circumscribed by historical
con-vention’ (Butler, 1988, p. 358). De fee beschikt hierdoor niet alleen ‘van zichzelf’
over een grotesk lijf, maar haar lichaam verandert ook door ingrepen van vertalers
en bewerkers van Pinocchio. Hierdoor heeft (het lichaam van) de Blauwharige Fee
in adaptaties van Collodi's klassieker door de jaren heen, als vanzelf, uiteenlopende
‘vrouwelijke’ rollen gespeeld. Het zal blijken dat deze constant afhankelijk zijn van
haar intrigerende verhouding tot Pinocchio.

Queer theory en het (vrouwelijke) lichaam
Judith Butler tracht met de queer theorie de connectie tussen het (vrouwelijke) lichaam
en het (vrouwelijke) gender te verklaren. Kort gezegd, gelooft zij in het doen van
gender: ‘the body becomes its gender through a series of acts which are renewed,
revised, and consolidated through time’ (Butler, 1988, p. 359). Dit heeft als direct
gevolg dat gender nooit beschouwd kan worden als een stabiele identiteit. ‘De’ vrouw
bestaat niet,

2

Zoals geciteerd in: Riitta Oittinen, The Verbal and the Visual: On the Carnivalism and
Dialogics of Translating for Children, 2006, p. 88.
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maar verandert door de jaren heen. Ieders gender wordt voor een gedeelte bepaald
door bestaande culturele conventies en dat creëert volgens Butler een paradox.
Enerzijds gelooft zij niet dat het lichaam totaal passief uitdrukking geeft aan culturele
codes. Anderzijds gelooft zij ook niet dat ‘embodied selves pre-exist the cultural
conventions which essentially signify bodies’ (p. 362). Butler meent dat er, door
grenzen op te zoeken en rollen te testen, in de kleine speelruimte tussen deze twee
uitersten bepaalde vrijheden bestaan om te ‘werken’ met gender, ofschoon deze altijd
worden ingeperkt door cultureel bepaalde conventies.
Voor een analyse van de Blauwharige Fee, is het noodzakelijk om specifiek het
‘vrouwelijke’ gender te onderzoeken. Het vrouwelijke lichaam vervult door
eeuwenlange onderdrukking namelijk een andere rol dan de mannelijke en lijkt te
zijn veranderd in ‘a cultural sign’ (p. 358), een continue belichaming van de
ondergeschikte positie van de vrouw. Hierdoor lijken sekse (‘vrouw’ zijn) en gender
(‘vrouwelijk’ doen) welhaast samen te vallen. Alle minderwaardige of ‘slechte’
gedragingen zijn ‘vrouwelijk’ en vice versa is een vrouw verkeerd of inferieur omdat
ze ‘vrouwelijk’ doet. Lange tijd had deze visie als restrictief gevolg dat iedere vrouw
slechts één rol kon vervullen: die van de reproducerende, verzorgende moeder.
Gelukkig is dit beeld aan verandering onderhevig. De sociale orde transformeert,
waardoor ook het vrouwelijke lichaam telkens andere vormen kan aannemen. Met
andere woorden: iedere periode ‘creëert’ een nieuwe visie op gender, ‘which requires
individual actors in order to be actualized and reproduced as reality’ (p. 362). Deze
‘reality’ blijft echter altijd schijn; Butler gelooft dat geen enkele gender-uiting de
‘realiteit’ kan vatten. Gender is ‘enkel’ ‘performative, which means, quite simply,
that it is real only to the extent that it is performed’ (p. 363).
Samenvattend wordt feitelijk niemand geboren met een specifieke genderidentiteit.
Iedereen vervult èn construeert door gedrag een bepaalde genderrol. De
mogelijkheden lijken daarbij beperkt, maar volgens Butler is dit onjuist. Met het
inzicht dat geen enkele handeling per definitie een uiting is van een aangeboren
genderidentiteit, ontstaat er ruimte om met gender te spelen en nieuwe rollen te
ontdekken. Dit gebeurt ook met betrekking tot de Blauwharige Fee.
Schrijvers/bewerkers meten haar
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diverse ‘vrouwelijke’ rollen aan. Ze maken daarbij constant gebruik van haar
carnavaleske, veranderlijke uiterlijk om haar relatie met Pinocchio te duiden. Welke
visies op ‘de vrouw’ levert dit door de jaren heen op? Voegt de fee zich naar
conservatieve denkbeelden over wat het betekent om ‘vrouw’ te zijn? Of doet ze met
haar lichaam het bestaande gendersysteem juist teniet?

De vele gedaantes van de Blauwharige Fee
De eerste vijftien episodes van Collodi's klassieker zijn hoofdzakelijk gevuld met
mannen, maar de rest van het verhaal draait voor een groot deel om de intrigerende
relatie tussen Pinocchio en de Blauwharige Fee. Daarbij is sprake van een voortdurend
spel van afstoting en aantrekking. De fee blijft Pinocchio redden, terwijl de marionet,
soms tegen beter weten in, blijft weglopen. Het is gebleken dat dit spel uitnodigt tot
diverse manieren om de fee visueel af te beelden. Om dit te demonstreren zullen hier
drie oude, geïllustreerde adaptaties van de Blauwharige Fee centraal staan. Om daarbij
zo dicht mogelijk bij het origineel, Le avventure di Pinocchio (1883), te blijven, zal
allereerst De avonturen van Pinokkio (ca. 1900), met de illustraties van Enrico
Mazzanti (1883) aan de orde komen. Vervolgens zullen de illustraties van Atillia
Mussino (1911) en The Walt Disney Company (1940) besproken worden. Door deze
langs de tekst van diezelfde De avonturen van Pinokkio te leggen, kan gekeken
worden hoe men in de loop der jaren op verschillende manieren visueel uitdrukking
geeft aan de oorspronkelijke (vertaalde) versie van Collodi's verhaal. Tot slot komt
met Pinocchio in Venice (1991) ook een relatief nieuwe representatie van de fee aan
de orde. Hoewel het hier gaat om een roman zonder illustraties, laat Coovers adaptatie
wel goed zien hoe de fee gestalte krijgt in moderne(re) tijden. Door telkens de focus
te leggen op het carnavaleske en zeer veranderlijke lichaam van de Blauwharige Fee,
wordt zodoende geanalyseerd hoe haar rol en, daarmee samenhangend, die visie op
‘vrouw(elijk)’ doen en zijn door de jaren heen verandert.
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Enrico Mazzanti (1883)

Mazzanti illustreerde de originele, volledige uitgave van Le avventure di Pinocchio
(1883), die in Nederland verscheen onder de naam De avonturen van Pinokkio
(vertaling: Delforno). De Blauwharige Fee kreeg hierin, ten opzichte van eerdere
tekeningen in Giornale per i Bambini, een nieuw uiterlijk aangemeten. Ze wordt
geïntroduceerd als een schuchter en lieflijk meisje. Haar haren wapperen en ze kijkt
met geloken ogen naar beneden. De afbeelding biedt geen context, maar de fee oogt
onschuldig en meisjesachtig. De bloemenkrans in haar haar draagt bij aan deze
feeërieke uitstraling. Dit beeld komt sterk overeen met Pinocchio's eerste
kennismaking met de fee in de vertaling: ‘Eindelijk vertoonde zich aan het venster
een lief meisje met goudblonde krullen en een bleek gezicht, de oogen gesloten en
de handen over de borst gekruist, als een wassenbeeld’ (p. 60).

Wanneer de twee elkaar later in het verhaal weer tegenkomen, blijft er van deze
kinderlijke onschuld weinig meer over. Terwijl Pinocchio is blijven hangen in zijn
rol als kwajongen, is de fee veranderd in een volwassen vrouw. Haar kleren verraden
een boerse afkomst, wat wordt onderstreept door de kannen die ze met zich meesleept
en het hoofdkapje dat ze draagt. Haar haren zijn opgestoken en ze houdt haar jurk
daadkrachtig omhoog met haar linkerhand. Ze oogt zelfverzekerd en volwassen, al
behoudt haar gezicht wel een lieve uitstraling, die ook terugkeert op de volgende
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afbeelding. Toch maakt deze illustratie goed duidelijk dat ze het Pinocchio niet al te
gemakkelijk wil maken. Ze is geen klein meisje meer en laat dat met haar pittige
lichaamstaal uitstekend blijken. In
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eerste instantie is de marionet daarom maar weinig gediend van de hulp en het advies
van deze vreemde vrouw, maar wanneer het hem begint te dagen dat zij eigenlijk de
Blauw-harige Fee is, doet hij een belangrijke uitspraak:
‘Schelm van een harlekijn! Hoe heb je gemerkt dat ik het was?’ zei de
Fee, toen ze begreep, dat hij haar herkend had. ‘Dat komt, omdat ik zooveel
van u houd, daarvan komt het.’ ‘Weet je nog, toen ik je het laatst zag, was
ik een meisje en nu vind je me terug als een vrouw; ik kon bijna je moeder
zijn.’ ‘Dat zou ik wel graag willen, dan noem ik u moeder, in plaats van
zusje. Ik verlang zóó om een moeder te hebben, zooals andere jongens.’
(p. 113)

De fee besluit deze nieuwe beschermrol als moederfiguur voor Pinocchio aan te
nemen, maar voorgaande afbeelding maakt wel duidelijk dat haar liefde niet gratis
is; de marionet lijkt er welhaast om te moeten smeken. De illustratie maakt, in
combinatie met de geciteerde passage, zodoende voor het eerst duidelijk dat de fee
zich telkens manifesteert in de hoedanigheid die Pinocchio op dat moment nodig
heeft. In eerste instantie heeft hij vooral behoefte aan een zusje, een speelkameraad,
maar zijn behoefte aan vastigheid, zorg en geborgenheid blijft groeien. Op dit punt
in het verhaal heeft hij daarom meer aan een moederfiguur, een combinatie van
liefdevolle bescherming en ouderlijk toezicht. ‘“Ik zal je moeder zijn” “O hoe leuk!”
riep Pinokkio, dansend van blijdschap. “Je zult altijd gehoorzaam zijn en doen wat
ik je zeg.” “Graag, graag, graag.”’ (p. 115). Mazzanti brengt deze rol helder tot leven.
Zo ook hier; de fee draagt nog steeds haar boerin-nenkostuum en van haar feeërieke
uitstraling is weinig meer over. Ze lijkt Pinocchio ferm toe te spreken en de
lichaamstaal van de marionet verraadt, net als bij de voorgaande illustratie, enige
wanhoop. Voor Pinocchio's bestwil moet de fee in haar gedaante als moeder liefde
combineren met opvoedkundige lessen. Ze lijkt
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zodoende nauwelijks meer op een meisjesachtig sprookjes-figuur. Ze is
getransformeerd in een hardwerkende boerin en, zo te zien, een lieve, doch zeer
kordate moeder.

Nadat Pinocchio de fee in haar moedergedaante uiteindelijk óók verlaat, keert de fee
nog slechts eenmaal terug in Mazzanti's illustraties. Ditmaal verschijnt ze als geit op
het toneel, wanneer ze de marionet tracht te waarschuwen voor het gigantische
zeemonster (Attila, of ‘de Haai’). Hier ontstaat echter wel enige discrepantie met de
tekst. Daarin schiet de geit Pinocchio namelijk actief te hulp, iets wat op deze
afbeelding niet naar voren komt.
‘Haast je, Pinokkio, het monster nadert!... (...) Pas op, Pinokkio!... het
monster haalt je in! Daar is ie!... Daar is ie!... Haast je, of je bent
verloren!...’ Pinokkio sloeg met zijn armen en trapte met zijn beenen (...)
en de geit boog zich al voorover naar de zee en strekt haar voorpooten uit
om hem te helpen... Maar!... Maar het was te laat! (p. 183)
In feite lijkt de fee in tekst èn beeld in niets meer op het lieflijke meisje van weleer,
ze is ‘slechts’ nog een gewone geit. Desalniettemin toont ook hier haar houding,
gelijkend op haar moederrol, de nodige trots en kracht: ze staat onverschrokken op
een hoge rots, midden in een woeste zee. Een Blauwharige Fee is ze misschien niet
meer, maar als ordinaire geit staat ze eveneens haar ‘mannetje’
Het voorgaande demonstreert dat de fee haar carnavaleske kracht om te transformeren
goed benut. Ze lijkt telkens een, veelal vrouwelijk geladen, rol aan te nemen die
Pinocchio op dat moment het beste verder kan helpen. In eerste instantie herkent
Pinocchio in de fee een ‘zusje’ waarmee hij kan spelen en ravotten. Wanneer hij,
later in het verhaal, verlegen zit om sturing en bescherming, treedt de fee op als een
kordate en rechtvaardige moederfiguur. Haar functionele klederdracht benadrukt
deze vrouwelijke verzorgingsrol. Alleen de geit mist, afwijkend van de tekst, een
vrouwelijke
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invulling. Dat is opvallend, omdat de fee er juist in deze hoedanigheid niet in slaagt
om Pinocchio van het zeemonster te redden. Blijkbaar vervult zij haar functie beter
als ze met haar lichaam een duidelijk vrouwelijke rol vervult; als geslachtsloos dier
kan zij maar weinig betekenen voor de marionet. Hoewel het er even op lijkt dat
hiermee wordt gebroken met het conventionele denken over ‘vrouwelijkheid’, blijken
oude ideeën toch vooral bevestigd te worden. Hoewel de fee toont dat falen blijkbaar
niet enkel is voorbehouden aan ‘vrouwelijke’ types, demonstreert ze toch vooral dat
ze het beste tot haar recht komt in de klassieke rol van verzorgende vrouw, die zich
lichamelijk voegt naar de behoeftes van Pinocchio.

Atillia Mussino (1911)

Na deze analyse van Mazzanti's illustraties, is het zaak om te kijken hoe de tekst van
Collodi drie decennia later in beeld wordt gevangen. Hiervoor zullen de tekeningen
van Atillia Mussino centraal staan, die Pinocchio's verhaal voor het eerst vergezelden
in 1911. Wat direct opvalt, is dat het werk van Mussino, net als dat van Mazzanti,
traditionele opvattingen over ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gedrag grotendeels lijkt te
bevestigen. Desalniettemin luidden Mussino's tekeningen wel een nieuw hoofdstuk
in: Pinocchio's verhaal kreeg, letterlijk, kleur. Hoewel dit nu wellicht triviaal klinkt,
zorgde het in die tijd voor nogal wat veranderingen. Vooral de Blauwharige Fee
onderging een drastische metamorfose. Eindelijk kon er aandacht besteed worden
aan haar belangrijkste handelsmerk: haar blauwe haren. Mussino gaat direct een
stapje verder en voorziet haar hele uiterlijk van een blauwe gloed, een kunstgreep
die hij enkel hanteert in de scènes waarin de fee nog een klein meisje is. Hiermee
onderstreept hij, meer nog dan Mazzanti, haar lieve en feeërieke karakter. Haar
kinderlijke blik en de bloemen in haar haar maken de zeer zachtaardige representatie
af.
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Mussino laat in deze ‘levensfase’ aanzienlijk meer bezorgdheid doorsijpelen in de
lichaamstaal van de fee dan Mazzanti. Zo toont voorgaande illustratie hoe de fee de
valk er resoluut op uit stuurt om Pinocchio van een vroege dood te redden. Mussino's
interpretatie sluit goed aan bij de tekst. Daarin is de fee, naast een zus voor Pinocchio,
namelijk vanaf het eerste moment eveneens een beschermfiguur van de marionet. In
feite vervult ze, op de momenten dat Pinocchio dit nodig heeft, ook als klein meisje
al de rol van zorgzame en adviserende ‘moeder’: ‘Toen gaf de Fee hem met het
geduld van een lieve moeder nog een ulevel3 en reikte hem weer het glas over’ (p.
70).

Met zijn volwassen fee roept Mussino herinneringen op aan het werk van Mazzanti.
De fee is opnieuw een kordaat moederfiguur, die veel weg heeft van een boerin
(hoewel haar hakschoentjes intensief buitenwerk wel zullen bemoeilijken). Door het
3

Ulevel: een vierkant stukje gestolde suiker dat zijn naam hoogstwaarschijnlijk te danken
heeft aan het Italiaanse woord ulivella (olijfje).
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‘verlies’ van haar blauwe gloed lijkt de overgang dit keer wel een stuk groter: alleen
de blauwe haren verwijzen nog naar het feeërieke meisje van weleer. Bovendien
neemt de fee haar rol als strenge, opvoedende moeder erg serieus. En met een goede
reden: Pinocchio is een luie en verwende deugniet. De fee voedt de marionet daarom
strikt, doch altijd rechtvaardig op. Het jongetje heeft het daar regelmatig moeilijk
mee. Hij kijkt bijvoorbeeld nogal beteuterd wanneer zijn ‘moeder’ hem de les leest
en haar berisping kracht bij zet met een opgestoken vinger en een ferm geplaatste
hand in haar zij.
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Toch blijkt deze strengheid (of is het bezorgdheid?) ook hier uiteindelijk precies
datgene te zijn waar Pinocchio het meeste behoefte aan heeft. De fee behoudt haar
strenge lichaamstaal, maar Pinocchio lijkt er hier naar uit te kijken zijn ‘moeder’
trots te maken. Even doen de twee aan als een ‘normaal’ gezin. Mussino verbeeldt
hiermee een belangrijke passage uit het verhaal:
‘Luiheid is een heel leelijke ziekte! (...).’ Die woorden raakten een gevoelig
plekje in het hart van Pinokkio. Hij richtte zijn hoofd op en zei: ‘Ik zal
leeren, ik zal werken, ik zal alles doen, wat u me zegt, want het leven van
harlekijn verveelt me en ik wil een jongen worden. Dat hebt u me beloofd,
niet waar?’ ‘Ik heb 't je beloofd, en nu hangt 't van jezelf af.’ (p. 116)
Pinocchio blijkt te snakken naar het leven van een ‘normale’ jongen, wat hij kan
bereiken door de fee te gehoorzamen. Hij wil een strenge moeder, die hem (liefdevol)
berispt als hij stout is.

Tot slot verandert de fee ook in deze editie in een geit. Mussino benadert de situatie
echter anders dan Mazzanti. Niet alleen is de geit ditmaal blauw, tevens is de
lichaamshouding van het dier aangepast. Waar de geit van Mazzanti onpersoonlijk
en statisch op een eenzame rots staat, blijft Mussino dichterbij de originele tekst: de
geit probeert Pinocchio te redden. De fee steekt, tevergeefs, haar rechtervoorpoot uit
naar de marionet. Zelfs de snuit van de geit lijkt bezorgdheid uit te stralen. Veel meer
dan bij Mazzanti, is hier sprake van een dier met een persoonlijkheid. Hierdoor is
het feeërieke meisje ditmaal enigszins zichtbaar in de representatie van de blauwe
geit.
Concluderend beschikt Mussino's fee, net als die van Mazzanti, over een carnavalesk
lijf, dat lijkt te veranderen naargelang Pinocchio's situatie daar

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

160
om vraagt. Het meest in het oog springende verschil zit hem in de getoonde mate
van bezorgdheid, die ditmaal uit de lichaamstaal van de fee in al haar hoedanigheden
sterk naar voren komt. Daarnaast wordt het magische karakter van de Blauwharige
Fee, zeker in haar rol als ‘zus’, iets explicieter gemaakt door het overheersende
gebruik van de kleur blauw. Ditzelfde geldt voor de geit. Hoewel het beest geen
duidelijk gender kent, sluit het dier door zijn/haar kleur een stuk beter aan bij de fee
als toverachtige zus/moeder. Hoe vreemd de lichamelijke transformaties van de fee
ook mogen zijn, haar behulpzame, liefdevolle inborst schemert door in al haar
gedaantes. In feite voert Mussino de klassieke rol van verzorgende vrouw zodoende
nog verder door dan Mazzanti; Pinocchio is niet in staat te overleven zonder de
‘vrouwelijke’ hulp van de fee.

The Walt Disney Company (1940)
In vergelijking met voorgaande illustraties begeeft de Blauwharige Fee in de
filmadaptatie (1940) van Walt Disney zich op compleet nieuw terrein. Zij heeft
namelijk nog maar weinig gemeen met het meisje dat Collodi in 1883 introduceerde.
Niet alleen is haar rol in het verhaal veranderd, maar ook qua verschijningsvorm is
ze omgetoverd in een totaal andere figuur.
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Allereerst springt duidelijk in het oog dat de fee niet langer over haar typerende,
blauwe lokken beschikt. Een gekke gewaarwording, aangezien dit haar originele
naam maar weinig eer aan doet. Plots gaat ze door het leven als de Blauwe Fee, wat
duidelijk terugkeert in haar blauwe glitterjurk en haarband. De nadruk lijkt verder
vooral te liggen op haar toverachtige, bovenmenselijke voorkomen. Haar lichaam is
licht doorschijnend, ze beschikt over twee vleugels en ze zwaait koket met haar
stervormige toverstaf. Haar magische élan, dat in voorgaande versies voorzichtig
werd geïmpliceerd, ligt er hier dik bovenop. Wat daarbij opvalt, is het feit dat de
Blauwe Fee zich niet als ‘zusje’ of geit manifesteert, precies de gedaantes die zeker
bij Mussino nog enigszins toverachtig aandeden.
Walt Disney's fee neemt direct het uiterlijk van een volwassen vrouw aan, met
een perfect figuur en een stralende glimlach. Het contrast met de boerin uit het werk
van Mussino en Mazzanti kan bijna niet groter. En terwijl Pinocchio in het origineel
reeds leefde toen hij slechts een blok hout was, schenkt ditmaal de fee, met haar
magie, letterlijk het leven aan de marionet. Tot op zekere hoogte maakt dit haar de
feitelijke moeder van Pinocchio, een rol die ze gedurende het gehele verhaal behoudt.
De Blauwe Fee geeft hem advies, wijst hem op zijn fouten en schenkt hem uiteindelijk
een lichaam van vlees en bloed. Zeker door dit laatste is haar impact op het bestaan
van de marionet vele malen groter dan die van de eerdere feeën. Ze wekt de marionet
tot leven èn tovert hem om tot een echt jongetje. In Collodi's tekst worden dergelijke
praktijken enkel geïmpliceerd:
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En terwijl hij sliep, was 'them, alsof hij in zijn droom de Fee zag. Ze was
heel mooi en lachte en gaf hem een zoen en zei: ‘Goed zoo, Pinokkio!
Omdat je een goed hart heb, vergeef ik je alle schelmerijen, die je tot nu
toe hebt uitgehaald. Jongens, die hun ouders helpen als ze ongelukkig en
ziek zijn, verdienen lof. Zij verdienen, dat men van hen houdt, zelfs al
kunnen ze niet aangehaald worden als voorbeelden van gehoorzaamheid
en goed gedrag. Wees in 't vervolg verstandig en je zult gelukkig zijn.’ (p.
204)
Dit citaat lijkt welhaast een blauwdruk voor de rol en het karakter van Walt Disney's
fee. Meer nog dan een moederfiguur is ze een soort droomachtige beschermengel,
die op cruciale momenten in het verhaal opduikt om Pinocchio te helpen. Tot op
zekere hoogte verklaart dit haar ‘nieuwe’ uiterlijk: ze ‘speelt’ ditmaal niet de rol van
kordate moeder die haar ‘zoon’ van dag tot dag opvoedt, maar de goede,
sprookjesachtige fee. Toch verklaart dit geenszins haar strakke figuur en verleidelijke
Hollywood-glimlach. Als je de afbeeldingen loskoppelt van het verhaal, zouden haar
lichaamstaal en mimiek, naast magische praktijken, evengoed flirtpogingen kunnen
representeren.

Hoewel de Blauwe Fee, zoals gezegd, niet verandert in een geit of feeëriek meisje,
wordt wel de indruk gewekt dat zij, naast deze aantrekkelijke, vrouwelijke
verschijningsvorm, eveneens als fonkelende ster aan de hemel kan staan. Deze
suggestie wordt onderstreept door haar glinsterende voorkomen èn haar stervormige
toverstaf. Dat maakt haar, letterlijk en
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figuurlijk, meermaals tot het stralende middelpunt van Pinocchio's leven.
Desalniettemin heeft zij, in vergelijking met de illustraties van Mazzanti en Mussino,
een groot deel van haar vermogen tot transformatie in moeten leveren, waardoor ze
minder carnavalesk lijkt dan de oorspronkelijke Blauwharige Fee. Gek genoeg doet
haar lichaam hierdoor juist extra ambivalent aan, aangezien al haar rollen nu in één
gedaante worden gestopt. Deze zijn, in tegenstelling tot in het originele verhaal,
bovendien ietwat ambigu. Oorspronkelijk ligt de nadruk hoofdzakelijk op de
beschermfunctie van de fee. Als moederfiguur en beschermengel komt de Blauwe
Fee hier wel aan tegemoet, maar door zich eveneens als Hollywoodesque verleidster
te presenteren, lijkt haar relatie met Pinocchio toch van een andere orde. Ze maakt
de marionet verlegen met haar (seksuele) aantrekkingskracht, een aspect dat geen
raakvlak kent met Collodi's verhaal. Daarin is ‘slechts’ sprake van moederlijke liefde:
‘“En wie is die fee?” “Mijn moeder, die op alle goede moeders lijkt, die zooveel van
hun jongens houden en ze nooit uit het oog verliezen en ze ieder oogenblik bijstaan,
ook wanneer de jongens door hun dwaasheden en hun slecht gedrag verdienden aan
hun lot overgelaten te worden.”’ (p. 179).
Dit alles heeft gevolgen voor de representatie van het vrouwelijke gender. Hoewel
de impact van de Blauwe Fee op het leven van Pinocchio groter lijkt dan ooit, verliest
ze in deze filmversie wel flink de controle over haar eigen lichaam. Waar bij de
illustraties van Mazzanti en Mussino de kracht van de fee vooral bleek uit haar
metamorfoses, kan ze in de Disney-film niet langer meer carnavalesk van gedaante
veranderen. Daar komt nog eens bij dat de filmmakers het verzorgende karakter van
de fee hebben ‘gevangen’ in een wel erg sexy en verleidelijk lichaam. De Blauwe
Fee representeert zodoende een zeer traditioneel en restrictief vrouwbeeld, waarin
het de rol van ‘de’ vrouw is om ‘de’ man (Pinocchio, in dit geval) op iedere mogelijke
manier van dienst te zijn en te behagen. Hoewel deze visie op de functie van ‘de’
vrouw wat ouderwets aandoet, is het wel goed om op te merken dat Disney hiermee
demonstreert dat ‘vrouwelijke’ rollen door de jaren heen kunnen veranderen. De fee
voegt zich nog steeds hoofdzakelijk naar Pinocchio's wensen, maar haar grote invloed
op het leven van de marionet
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toont wel een ‘nieuwe(re)’ invulling van ‘vrouwelijkheid’. Disney introduceert een
romantisering van ‘het’ moederfiguur, die, naast lief en zorgzaam, nu ook opwindend
mag/kan zijn.

Robert Coover (1991)
Robert Coover presenteert met Pinocchio in Venice (1991) een zeer vrije bewerking
van Le avventure di Pinocchio, met in de hoofdrol een volwassen Pinocchio die als
emeritus hoogleraar en geprezen auteur afreist naar Venetië om zijn levenswerk, zijn
allesomvattende autobiografie, af te ronden. Niet alleen komt hij daar oude ‘vrienden’
tegen uit het originele verhaal, maar tevens treedt daar zijn lichamelijke verval
definitief in: hij verandert langzaam weer in een houten marionet. Ofschoon zijn
lichaam weigert, slaagt hij er toch in om van het ene gekke avontuur in het andere
te rollen. Daarbij heeft hij slechts één doel: de Blauwharige Fee vinden. Hoewel hij
haar verschillende keren ziet, ontmoeten ze elkaar maar een paar keer. Wel haalt
Pinocchio veel herinneringen op aan zijn turbulente verleden met ‘zijn’ fee. Hierbij
verwijst Robert Coover impliciet en expliciet naar de brontekst en latere bewerkingen
van Pinocchio. Dit stelt hem in staat om flink wat commentaar te leveren op Collodi's
verhaal en diens culturele erfgoed. Zeker wat betreft de representatie van de
Blauwharige Fee, en haar wonderbaarlijke relatie met de marionet, doet Coover
hilarische en kritische uitspraken. Tel daarbij op dat de auteur zijn verhaal om een
grootse carnavalsviering heen bouwt, en de carnavaleske ridiculisering is compleet.
Centraal in Coovers roman staan Pinocchio's twijfels over wat de fee nu precies
voor hem heeft betekend. Hij snakt al zijn hele leven naar haar liefde en goedkeuring
en kan maar niet begrijpen waarom zij hem zo vaak aan zijn lot heeft overgelaten.
De marionet doet er daarom alles aan om haar te vergeten, maar hij merkt iedere dag
opnieuw dat zijn leven alleen maar om haar draait. Hij voelt ‘a profound
unconstrainable feeling of duty towards her, a feeling nothing short of chivalric
devotion’ (p. 24). Enerzijds stoort Pinocchio zich hieraan, omdat het hem altijd heeft
belet ten volle te genieten van zijn bestaan als marionet (en later als mens). Anderzijds
is het
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aan de verafgoding van de Blauwharige Fee te danken dat Pinocchio er ooit in slaagde
verstandig, en daarmee menselijk, te worden: ‘Having been ever, or nearly ever, the
very model of obedience, a trait learned early and the hard way at the Fairy's knees’
(p. 168).
Er worden vervolgens nogal wat vraagtekens geplaatst bij de opvoedkundige
kwaliteiten van de fee. Van de kordate en rechtvaardige moeder die Mussino en
Mazzannti eerder afbeeldden, blijft maar weinig over: ‘it sounds to me like either
she was trying to cork up your ass with a motherlode of guilt, my dear Pinocchio, or
else she had a terrific scam going’ (p. 73). Sterker nog, zelfs de beweegredenen van
de fee als jong meisje en geit worden in twijfel getrokken. Zo wacht ze als meisje
wel èrg lang als ze Pinocchio vanuit haar raam stervende aan een boom ziet hangen
(p. 71). En probeerde ze als blauwe geit de marionet nu van ‘de Haai’ te redden, of
wilde ze vanuit een ‘pedagogisch’ standpunt misschien juist dat hij opgeslokt zou
worden (p. 111)?
Om de verwarring te vergroten, wordt de fee ook belachelijk gemaakt als ze zich
wèl lijkt te gedragen als die kordate moeder van Mussino en Mazzanti: ‘do you mean
to say that she gave all this up to pack school lunches and do the laundry, pick up
toys and give baths?’ (...) ‘She abandoned fairyhood to be a mamma?!’ ‘Well, my
mamma. It seemed to be something she had to do’ (p. 73). De roman brengt hiermee,
zeker met het oog op het doen van gender, enkele opvallende zaken aan het licht.
Allereerst lijkt het de fee hier wat betreft gedrag aan een vrije wil te ontbreken:
Pinocchio's moeder worden was ‘something she had to do’. Verder ontstaat er een
vreemde tegenstrijdigheid die de moeilijke positie van ‘de’ vrouw door de jaren heen
expliciteert. Als de fee de traditionele brave en gewillige moeder speelt faalt zij,
omdat ze zich (te) dienstbaar opstelt. Als ze deze rol verwerpt en vrijuit zelfbedachte
pedagogische tactieken hanteert, faalt zij echter eveneens. Ze zit vast in een
conservatief gendersysteem; de vrouw moet van alles, maar is nooit goed genoeg.
De positie van de Blauwharige Fee wordt verder geproblematiseerd doordat Coover
haar lichaam nadrukkelijk seksualiseert. Hiermee lijkt de roman
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voort te borduren op Disney's verleidelijke representatie van de Blauwe Fee. Deze
komt ook herhaaldelijk aan bod:
Her complexion was nice, though I happen to know she had pimples back
where her swimsuit covered them. And she refused to dye her hair blue,
so they put her in a kind of slinky blue nightgown and shortened her name
to the Blue Fairy. (...) She even wore one of those painted barrettes from
the five-and-ten that were popular at that time, and gauzy wings like a
mosquito or a blowfly. (Coover, 1991, p. 92)
Wat hier opvalt is dat de Blauwe Fee duidelijk niet de Blauwharige Fee is. Het is
‘slechts’ een actrice die haar haar niet wil verven en een uiterlijk aangemeten krijgt
dat rond 1940 populair was. Dit expliciteert niet alleen dat een ‘aantrekkelijke vrouw’
er door de jaren heen anders uitziet, maar ook dat ‘de aantrekkelijke vrouw’ een rol
is die men kan spelen. Deze rol wordt door de puistjes van de Blauwe Fee
schaamteloos onderuit gehaald en geridiculiseerd.
De rest van Pinocchio in Venice onderstreept deze ridiculisering door wat betreft
het ‘nieuwe’ lijf van de Blauwharige Fee (in Pinocchio's heden) weinig aan de
verbeelding over te laten: het carnavaleske gebruik van het menselijke lichaam komt
bij deze ‘nieuwe’ fee pas echt goed tot zijn recht. Ze manifesteert zich als de
luidruchtige, Amerikaanse toerist Bluebell, tevens een oud-studente van Pinocchio.
Vanaf de eerste ontmoeting tussen haar en de marionet wordt er gespeeld met de
grens tussen moederlijke zorgzaamheid en seksuele aantrekkingskracht. Iedere knuffel
die zij Pinocchio geeft, verandert in iets ‘meer’ wanneer Pinocchio de carnavaleske
focus op haar gezicht legt (in het bijzonder haar mond): ‘She smiled, pushed out
another enormous pink bubble. This one did pop, sticking to her nose and chin (...)
[she] poked it back in, smiled again, chewing vigorously with her mouth open’ (p.
123). Daar komt nog eens bij dat de marionet wel erg geïnteresseerd is in de boezem
van Bluebell (p. 125). In combinatie met Bluebell's voorliefde voor lichamelijk
contact zorgt dit voor de nodige verwarring: getuigt haar gedrag van moederlijke
bezorgdheid of erotiek?
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[B]undled up in the blue angora sweater with its warm milky odors (...)
she occasionally afforded him glimpses of smooth creamy flesh and
bouncing breasts with generous nipples that excited him as no masterpiece
had ever done. Her worn blue jeans were molded around her abundant
thighs and hips like a second skin, freely exhibiting to the delight of his
captive eye every thrilling line and poster of her piquant body. (p. 264)
De verwijzingen naar het moederschap (‘milky odors’) lijken nogal te botsen met
de lichamelijke aantrekkingskracht tussen de twee. Pinocchio denkt hier echter niet
te veel over na: zijn lustgevoelens blijven groeien. Zelfs wanneer Bluebell een
condoom op haar hoofd draagt en met fallusbeelden speelt, richt de marionet zich
enkel op haar borsten, die hem letterlijk en figuurlijk houvast bieden.
He tried to speak to Bluebell about his affection for her (...) finding it
difficult as he spoke to keep Bluebell's wildly bouncing breasts out of his
mouth. (...) he was lapping at them and gumming them and scrubbing his
nose on them quite shamelessly. (p. 267)
Na verloop van tijd weet Pinocchio dan ook zeker dat hij voor altijd wil rusten in de
boezem van de schaamteloze Amerikaanse. Wanneer hij dit expliciteert, omschrijft
hij haar als ‘the foolish milk-fed gum-popping creature’ (p. 269). Hiermee houdt hij
alle verwarring in stand: de fee belichaamt zowel een moederfiguur als een opwindend
en seksueel interes-sant meisje. Deze verwarring wordt onderstreept door de laatste
droom die Pinocchio jaren geleden had als marionet. Hierin zit hij samen met de fee
in haar meisjes-gedaante op bed. De fee verzorgt zijn lichaam op sensuele wijze en
raakt daarbij de neus van Pinocchio voor eventjes ‘kwijt’.
I was rather hoping it had gotten lost. I'd always hated it, it had caused me
nothing but trouble and humiliation, and it seemd I might be free of it at
last. I'd not lost the sensation of it, however. Wherever it was, it was
encased in a plump fragrant warmth. As it turned out she was sitting
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on it. (...) She licked it all over, then blew on it teasingly. I watched it grow
in her hands, felt it growing at the same time, felt her tongue on it, her
lips, her breath, even though she was sitting far away from me at the foot
of the bed. (...) I couldn't hold back anymore. ‘Grow wise,’ she said, ‘and
be happy.’ I sneezed. I woke... I was covered in flesh... (p. 222)
De ooit zo brave droom die Pinocchio definitief in een ‘echt’ jongetje veranderde,
heeft in Coovers verhaal plaats moeten maken voor een erotische, natte droom.
Pinocchio's neus staat plots symbool voor een penis en de Blauwharige Fee brengt
hem niet tot leven met magie, maar met orale seks. De vermenging van liefde en
seksueel verlangen voor zijn moeder, een oedipuscomplex pur sang, blijkt zodoende
inherent aan Pinocchio's bestaan.
Deze tegenstrijdige gevoelens komen in het laatste hoofdstuk van Pinocchio in
Venice tot een tamelijk absurd en explosief einde. Het uiterlijk van de Blauwharige
Fee verandert hier welhaast in een carnavalsoptocht, doordat de vele rollen die zij
in de roman speelt steeds moeilijker van elkaar zijn te onderscheiden. In eerste
instantie verschijnt de fee als het kleine meisje (Bella Bambina) uit het originele
verhaal: ‘her head begins to rotate on her shoulders, and the waxen face of the little
Bella Bambina of old appears with her strangely rigid smile and rolled-up eyes’ (p.
321). Dit uiterlijk verruilt ze al snel voor het wulpse lichaam van de Amerikaanse
Bluebell, met opnieuw de nadruk op haar borsten. ‘And out pop her spectacular
youngs breasts (...) the scintillating rosettelike nipples, lightly gilded, throbbing as
though with excited little heartbeats of their own’ (p. 321). Vervolgens toont de fee
zichzelf als Pinocchio's moeder. Hier beginnen uiterlijkheden definitief door elkaar
te lopen, waardoor ze langzaam verandert in een absurd en grotesk figuur.
It is his mamma, to be sure, she could be no other, but she has changed.
At first he thinks she must simply have aged, he hasn't seen her since the
last century, but then he catches a glimpse of the Bambina's wicked smile,
Bluebell's milk-fed complexion and fluorescent eye shadow, and hints,
too, of a Hollywood starlet he once knew. (p. 323)
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Hoe langer Pinocchio de fee bestudeert, hoe heftiger haar lichaam begint te fluctueren.
Er groeien klauwen uit haar vingers, er komt rook uit haar neus en haar ogen vallen
uit hun kassen. Ondanks deze metamorfose blijft de marionet zijn moeder constant
herkennen: ‘now they look like his mamma's once more, the ones he snuggled against
when she let him nuzzle his nose in her azure tresses, then -and now again- silky and
soft as a passing cloud’ (p. 323). Hij ontwaart ‘maternal melancholy’ in de ogen van
het angstaanjagende wezen en uiteindelijk besluit hij toenadering tot haar te zoeken
(p. 327). Pinocchio belandt ‘on the Blue-Haired Fairy's pillowy lap. Tenderly, clucking
and sighing and, it may be, weeping, she goes over him from head to shredded shins
(...) dresses his wounded stumps with wet motherly kisses and twists of her azure
hair’ (p. 328).
Deze moederlijke liefde verandert echter al weer snel in seksuele
aantrekkingskracht. Het groteske uiterlijk van de fee lijkt Pinocchio niet af te
schrikken. Deze passie doet, in combinatie met de voorgaande, zorgzame beschrijving
van de Blauwharige Fee, incestueus aan. Het verhaal eindigt vervolgens met een
absurde seksscène; de bijzondere liefde tussen ‘moeder’ en ‘zoon’, een wel erg
bijzondere uitwerking van het oedipuscomplex, brandt nog lang na op het netvlies.
Her eyes lose focus, though whether in ecstasy or in grief he cannot say,
and her blue hair, alive once more, spreads out like a veil above him, then
flutters down, the tingly strands flowing over his body like water, curling
round all his parts, penetrating the innumerable gaps and fissures (...) lying
in an unhinged sprawl in the embrace of a monstrous being, tended
obscurely in her own wild tresses (...). She is grotesque. Hideous. Beautiful
(...) And... is she doing something with his nose? Ah...! Yes...! Good...
(pp. 329-330)
Uit al het voorgaande blijkt dat Coovers fee in weinig meer lijkt op het originele
personage van Collodi. Het groteske zit hem ditmaal niet alleen in de traditionele
transformaties van de fee, die bovendien constant worden geridiculiseerd, maar ook
in haar veelbesproken, seksueel geladen lichaam. Volgens carnavaleske tradities ligt
daarbij de nadruk sterk op haar
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mond, die volgens Bakhtin een cruciale rol speelt ‘in the grotesque image of the
body’ (Oittinen, 2006, p. 86). Daarnaast is Pinocchio flink gecharmeerd door
Bluebell's levendige, vlezige boezem. Zoals gezegd creëert dit een seksuele
geladenheid die als een rode draad door het verhaal loopt. De fee wordt afgebeeld
als een verleidelijke stoeipoes, die Pinocchio op iedere mogelijke wijze wil verzorgen.
Dit roept herinneringen op aan Disney's Blauwe Fee: Bluebell demonstreert eenzelfde
vermenging van de rollen van moeder en wellustige verleidster. Coover gaat echter
een stuk verder en beeldt de fee af als een geil en schaamteloos wezen.
Uiteraard kan dit beschouwd worden als een gevolg van de tijd waarin de roman
verscheen. Het is echter noodzakelijk om ook het publiek waar de auteur zich tot
richt in ogenschouw te nemen. Pinocchio in Venice is alles behalve een kinderboek
en het groteske uiterlijk van de Blauwharige Fee lijkt boven alles een aanklacht tegen
vroegere representaties van de fee. Dit blijkt voornamelijk uit het laatste hoofdstuk,
waarin de fee in een razend tempo allerlei verschijningsvormen aan begint te nemen.
Bella Bambina, Bluebell en de moederfiguur spelen de hoofdrol, maar langzaamaan
transformeert ze in een afzichtelijk monster. Hiermee expliciteert Coover de
verwarrende positie die de fee in het leven van Pinocchio vervult. Ze moet telkens
zijn wat de marionet nodig heeft, en die lijkt al haar rollen tegelijkertijd te willen
benutten. Haar lichaam wordt daardoor opnieuw vooral ingezet om Pinocchio te
behagen. De twee hebben uiteindelijk zelfs seks, waarmee Coover een totaal nieuwe
lading geeft aan het fenomeen ‘moederliefde’. Het is echter onterecht om hieruit op
te maken dat ook deze fee het traditionele gendersysteem in stand houdt. De roman
kan door zijn carnavaleske, ridiculiserende karakter beter gelezen worden als een
aanklacht tegen al die tegenstrijdige en onterechte verwachtingen waaraan ‘de’ vrouw
door de jaren heen heeft moeten voldoen.

Zuster, moeder, geest of geit
Zoals de queer theorie reeds demonstreerde, is gender niet zozeer een feitelijke
toestand, maar eerder een term om iemands lichamelijke gedragingen te duiden en
te koppelen aan een sekse. Gedragsmogelijkheden
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worden daarbij beperkt door historische conventies, maar een lichaam kan immer
de grenzen opzoeken van wat toelaatbaar is. Eerdere beelden van de fee tonen dat
dit niet tot nauwelijks gebeurt: de fee ‘speelt’ vooral traditionele vrouwrollen en stelt
zich uiterst dienstbaar op. Het feit dat ze, volgens het carnavaleske procedé, in staat
is om meerdere gedaantes aan te nemen, met een lichaam dat constant transformeert,
doet daar maar weinig aan af. De metamorfoses van de fee plaatsen haar juist keer
op keer in zeer gender-geladen rollen: het feeërieke, onschuldige meisje en de
hardwerkende, verzorgende, en soms strenge moeder. Zelfs Mussino's geit speelt
een ‘vrouwelijke’, helpende rol. Haar carnavaleske, lichamelijke ‘vrijheid’ wordt
zodoende vooral ingezet om haar lijf telkens weer af te stemmen op Pinocchio's
behoeften en wensen. Disney gaat daarin nog een stapje verder. Het meisje en de
geit verdwijnen van het toneel en er blijft slechts een beeldschone, volwassen fee
over. Zij zorgt als een moeder voor de marionet, maar belichaamt eveneens een ander
ideaalbeeld: ‘de’ vrouw als de mooie, doch gevaarlijke verleidster. De fee onderstreept
zo, op passieve wijze, het traditionele gendersysteem: de vrouw (ver)zorgt en behaagt.
De ‘bedekte’ verleidster keert in volle hevigheid terug in Pinocchio in Venice.
Coover richt zich volledig op het lichaam van de fee: haar mond en borsten lijken
Pinocchio meer te interesseren dan haar persoonlijkheid. Als carnavalesk toppunt
neemt de fee in het laatste hoofdstuk in zeer korte tijd meer (groteske) gedaantes aan
dan alle voorgaande feeën samen. Desalniettemin lijkt ook Coovers fee zich in eerste
instantie volledig te voegen naar Pinocchio's wensen. Ze kiest immers telkens de rol
en het lichaam waar de marionet zich het beste bij voelt: moeder, meisje, geit, een
monsterlijke mix van alles, ze kan en doet het allemaal. Zelfs het feit dat de twee
incestueus de liefde bedrijven, zou je kunnen duiden als een bevestiging van haar
onderdanige rol: de fee zorgt op iedere mogelijke manier voor de marionet. In deze
roman is, zoals gezegd, echter meer aan de hand. Niet alleen worden de rollen die
de fee krijgt opgedrongen belachelijk gemaakt, ook Pinocchio's gebrek aan
zelfredzaamheid wordt geridiculiseerd. Hij kan niets zonder haar en zijn hele leven
draait in feite om het winnen van haar liefde en goedkeuring:
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As his life has ebbed, she has seemed to draw nearer, becoming once more
the subtext, as it were, of all his thoughts, rational or otherwise. (...) She
was, after all, his first healer, just a child then like himself with her waxen
face and strange blue hair and cold but nimble fingers. She dressed and
undressed him like a doll, called him her little brother, poured bitter
medicine down his throat and laughed to see his little faucet work. Sister,
mother, ghost or goat, he loved her madly and, dying, he loves her still.
(p. 183)
Het is bemoedigend om te zien dat er hierdoor een carnavaleske gender-omkering
plaatsvindt. Hoewel de fee nog steeds al haar rollen speelt om de marionet te helpen,
doet ze dit vooral omdat Pinocchio zwak en afhankelijk is. De fee verzorgt niet zozeer
omdat dat nu eenmaal is wat ‘vrouwen’ doen, maar omdat Pinocchio als ‘man’ niet
in staat is voor zichzelf te zorgen.
Concluderend kan gesteld worden dat het carnavaleske, veranderlijke lichaam van
de fee in de bestudeerde adaptaties van Pinocchio als drager van ideeën over
‘vrouwelijkheid’ fungeert. Het is daarbij veelzeggend dat ze grotendeels gevangen
zit in een verhaal vol mannen. Pinocchio heeft haar nodig en zij blijft hem, in welke
gedaante dan ook, altijd helpen. Vanuit het perspectief van de queer theorie lijkt de
Blauwharige Fee er daarom, ondanks al haar toverkracht, nauwelijks in te slagen
zich te bevrijden van traditionele en typerende vrouwenrollen. Ze bevestigt grotendeels
de verzorgende en onderdanige functie van het vrouwelijke gender.
Pinocchio in Venice laat echter zien dat het ook anders kan. Door Pinocchio's
verhaal en de vele (tegenstrijdige) rollen die de fee door de jaren heen heeft vervuld
te ridiculiseren, toont het boek dat ‘there is nothing about a binary gender system
that is given’ (Butler, 1988, p. 366). Coovers fee bewijst daarmee dat ‘acts, gestures,
the visual body, the clothed body, (...) usually associated with gender, express nothing’
(Butler, 1988, p. 365). En alhoewel het bij carnaval eigenlijk de bedoeling is dat de
oorspronkelijke orde uiteindelijk weer wordt hersteld, zou het mooi zijn als
Pinocchio's verhaal ons in de eenentwintigste eeuw het tegendeel kan blijven bewijzen.
Om tegenwicht te bieden aan gemiste kansen uit het
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verleden, kan de Blauwharige Fee in de toekomst hopelijk demonstreren dat het loont
om het vastgeroeste onderscheid tussen ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ uit te dagen en
aan te vechten. Want uiteindelijk staat het ons allemaal vrij om de rol te spelen die
het beste bij ons past.
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Aantekeningen uit het ondergrondse, of de blik van binnenuit
Over Bunkerdagboek van Kevin Brooks
Geertjan de Vugt
In mijn werkkamer hangt een klok die ik eens op een vlooienmarkt in Dresden gekocht
heb. Zij is gemaakt in 1920 en ik heb hem vooral gekocht omdat ik het een schitterend
ontwerp vind. Sinds zij aan de muur hangt staat zij vast op tien minuten over elf. Ik
vraag me af of zij ooit wel heeft gelopen of dat zij bijna honderd jaar geleden al haar
laatste uur geslagen heeft. Het is alsof het altijd 11:10 is. Of misschien leef ik, zodra
ik mijn kamer betreed, permanent in het jaar 1920. Soms denk ik dat het slechts een
kwestie van tijd is voordat zij weer gaat tikken, maar dat kan evengoed de misleidende
belofte van de toekomst zijn. Hoe het ook zij, iedere keer als ik naar het uurwerk
staar dringen deze kwesties zich weer aan me op. En dat gebeurde ook menig maal
bij het lezen van Bunkerdagboek, het boek waarvoor Kevin Brooks in 2014 de
Carnegie Medal kreeg toegekend. Mijn staren naar de klok werd niet veroorzaakt
door de ontwikkelingen in de geschiedenis - wat zich ontvouwt in de pagina's van
dit fictionele dagboek dat zich laat lezen als een thriller - maar juist door de thematiek
van het boek. Het kan geen enkele lezer ontgaan dat Bunkerdagboek draait om het
vraagstuk van de ervaring van tijd. Toch is de aandacht van critici meer uitgegaan
naar de donkere kant van deze roman voor jong volwassenen, dan naar de existentiële
thematiek.

Slechts een oppervlakkige lezing van dit boek leidt tot de interpretatie van dit dagboek
als het gruwelijke relaas van een tiener die samen met vijf
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andere personen is opgesloten in een bunker, overgeleverd aan de grillen van een
onbekende macht. Een criticus in The Guardian beweert dat het boek een ‘horrific
parody of reality TV’1 presenteert en Lorna Bradbury schrijft in The Telegraph dat
Bunkerdagboek leest als ‘a uniquely sickening read’.2 Donker is het verhaal zeker,
maar het is geen boek waarmee de auteur alleen maar controverse zoekt. Integendeel,
de goede verstaander zal in dit boek een literaire representatie van een antropologisch
experiment vinden. Of beter geformuleerd: juist in de donkere, uitzichtloze dimensie
van dit boek vinden we een kritiek op de meer algemene praktijk van de antropologie.
Om dit te verhelderen levert Brooks ons twee intertekstuele sleutels. Deze zal ik hier
achtereenvolgens inzetten om de deur te openen naar de andere lezing van
Bunkerdagboek - als reflectie op de praktijk van de antropologie.

Een samenleving in het klein
Eigenlijk is het verhaal heel simpel: een jongen die is weggelopen van huis en die
door de straten van Londen zwerft, wordt misleid, gedrogeerd en ontvoerd. Hij belandt
in een bunker met zes kamers zonder ramen, die voortdurend bewaakt worden door
middel van een camera. Al snel zullen de andere kamers gevuld worden met nieuwe
gevangenen. Eerst komt een jong meisje, daarna volgen een heroïneverslaafde, een
bekakte makelaar, een arrogante consultant en een natuurwetenschapper. Deze zes
zijn tegen hun wil in in deze hopeloze situatie geworpen en moeten er maar het beste
van zien te maken. De onbekende ontvoerder heeft zijn slachtoffers zorgvuldig
gekozen: met twee kinderen, een junk, een chique dame, een manager en een donkere,
homoseksuele wetenschapper mag men dit gezelschap zeker een samenleving in het
klein noemen. Afgezonderd in ruimte en tijd is het alsof zij opnieuw een gemeenschap
moeten opbouwen en wel onder het oog van de camera, waaraan niets lijkt te
ontsnappen. Aan de camera met luidspreker valt niets te doen; hij is niet te slopen
en iedere poging het apparaat te misleiden wordt door de grote onbekende met een

1
2

Simon Mason, ‘The Bunker Diary by Kevin Brooks.’ In: The Guardian, 23 maart 2013.
Lorna Bradbury, ‘The Bunker Diary: why wish this book on a child?’ In: The Telegraph, 24
juni 2014.
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wraakactie beantwoord. Via de ik-verteller - het is immers een dagboek - worden
we op de hoogte gebracht van de verwikkelingen in de bunker. De verteller, van wie
we al snel te weten komen dat hij Linus Weems heet, onthult gaandeweg ook steeds
meer over zijn eigen verleden. Bespiegelingen over het ‘nu’ in de bunker worden
meer en meer vermengd met opmerkingen over de aanvankelijk hoopvolle, maar
uiteindelijk uitzichtloze toekomst en het verleden van Linus. Als een soort Augustinus
van Hippo - waarover zo dadelijk meer - creëert hij op deze manier al schrijvende
zijn identiteit en, in meer tekstuele zin, zijn autobiografie. We leren dat zijn moeder
gestorven is en dat zijn vader een fortuin heeft verdiend aan het tekenen van knullige
stripfiguren. En verder komen we te weten dat Linus is weggelopen van zijn vader
‘om van die zeikschool en van de emotionele gekte thuis weg te komen’ (p. 27).
De bunker heeft de nieuwe bewoners nauwelijks wat te bieden. In iedere kamer
liggen weliswaar een notitieboekje en een bijbel, maar die worden door de meeste
bewoners nauwelijks gebruikt. Verveling alom. Het levensritme wordt bepaald door
de grillen van De Man Zonder Naam, zoals Linus hem noemt. Hij bepaalt wanneer
het licht uit en weer aangaat. Hij regelt de temperatuur in de bunker. En hij zorgt
voor voedsel. De zes besluiten pen en papier te gebruiken om hun verlangens aan
De Man duidelijk te maken. Ze leggen boodschappenlijstjes in de lift en vaak wordt
het gevraagde tenminste deels afgeleverd. Maar wanneer zij proberen te ontsnappen
of proberen de camera's te vernielen, reageert Hij met wraak: er wordt gerotzooid
met de temperatuur, het eten wordt vergiftigd of er wordt een bloeddorstige
Dobermann op hen afgestuurd. Linus krijgt daardoor het idee dat ze in een groot spel
leven:
Het gaat allemaal om het spel. Hij speelt het Zijne en wij het onze. Het
Zijne houdt in dat hij ons geeft wat we denken te willen, onze slechte
gewoontes, of waarvan Hij denkt dat het ons schade zal doen, onze
zwakheden, en dan kijkt Hij wat er gebeurt. (p. 103)
Of neem:

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

178
Hij speelt alleen met ons. Geven en nemen. Goed en slecht. Warm en
koud. Het eten was geen geschenk of beloning of zoiets... Of misschien
wel... Misschien is dat het, beloning en straf. Je weet wel, alsof we ratten
in een kooi zijn en moeten leren op welke knopjes we moeten drukken.
Als je op de goede drukt, krijg je wat te eten, druk je op de verkeerde,
krijg je slaag. Misschien is dat het. Ik weet het niet. (p. 140)
Bijna iedere dag beseft Linus dat hij onderdeel is van een spel dat we volgens de
zojuist geciteerde passages evengoed een experiment kunnen noemen. Om dit
uitzichtloze spel zo goed mogelijk te doorstaan besluiten de zes een corveerooster
op te stellen. Afwassen, koken, het afval opruimen of inventariseren welke
boodschappen nodig zijn, iedere dag wisselen de beurten. Maar het leven als zodanig
- dag en nacht, licht en donker - wordt bepaald door De Man Zonder Naam. En
daartoe heeft hij een cruciaal instrument: de klok.

De tijd is nu. Zo simpel is het
De lift daalt en stijgt op gezette tijden, het licht gaat aan en uit op een vast ritme.
Alle activiteiten in de bunker lijken bepaald door de klok. Maar na twee weken in
het ondergrondse te hebben doorgebracht komt Linus tot een opmerkelijke
constatering: terwijl hij met zijn hele persoon (zowel lichamelijk als geestelijk) de
klok heeft gevolgd merkt hij op dat er iets niet helemaal klopt: ‘Ik heb “mijn” tijd
afgezet tegen de kloktijd. Op die manier weet ik dat Hij met de tijd knoeit’ (p. 107).
De Man Zonder Naam bedient vanaf boven de klok en bespeelt daarmee de
tijdservaring van de zes gevangenen. Linus bespreekt dit met Russell, die professor
is en tevens auteur van een boek met de titel Tijd en zo: natuurfilosofie in de 21e
eeuw. Via hem wordt de lezer een eerste intertekstuele sleutel aangereikt: het werk
van Sint Augustinus.
In het elfde boek van zijn Belijdenissen presenteert Augustinus van Hippo zijn
welbekende theorie van de tijd. Belijdenissen presenteert niet alleen een tijdsfilosofie,
maar is tevens een genadeloos zelfonderzoek en een autobiografie in een lange reeks
gebeden gericht tot God. Men vindt er de volgende raadselachtige opmerking: ‘Wat
is dan de tijd? Wanneer
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niemand het mij vraagt, weet ik het; wanneer ik het iemand, op zijn vraag, zou willen
uitleggen, weet ik het niet.’3 Het zijn ook de woorden die Russell aan Linus meedeelt
om hem gerust te stellen. Tijd op zichzelf, gaat hij verder, bestaat niet. Het is een
conventie en de klok is slechts een machine. En Linus moet daar uiteindelijk mee
instemmen:
De klok aan de muur is inderdaad niets. Niet meer dan een machine dat
drie stukjes metaal in een cirkel laat rondgaan. De Man Boven rotzooit
niet met de tijd. Hij rotzooit alleen met een machine. Het enige wat die
klok beïnvloedt is de nauwkeurigheid van de data in dit dagboek. (p. 112)
En hij eindigt de notitie van die dag met de volgende opmerking: ‘Maan dag, dinsdag,
woensdag... het zijn maar woorden, ze hebben geen werkelijke betekenis. Hierbeneden
is hierbeneden. Een dag is een dag. De tijd is nu. Zo simpel is het’ (p. 112). Maar is
het wel zo simpel?
Augustinus maakt onderscheid tussen drie soorten van tijd: de toekomstige tijd,
het verleden en het heden. Het verleden bestaat als herinnering, de toekomst als
verwachting. Daartussenin vinden we het heden, dat als enige een ‘objectief’ bestaan
heeft. Herinnering en verwachting bestaan alleen in het nu. Althans, voor zover deze
door een subject ervaren wordt. Want was is het nu? Wat zegt Linus eigenlijk wanneer
hij schrijft dat de tijd nu is? De tijd is in feite een eindeloze, continue stroom van het
heden. Hij is niet objectief, maar juist subjectief. Ook Linus komt tot dit besef:
Ik bedoel, we hebben hier dan misschien wel geen eten of warmte, maar
het enige wat hij niet van ons kan afpakken is tijd. Hij kan rotzooien met
onze waarneming ervan - dat wil zeggen dat kon Hij voor ik de klok
stuksmeet - maar Hij kan ons geen tijd weigeren. Daar hebben we massa's
van. (p. 153)

3

Augustinus, Belijdenissen, boek XI, vert. A. Sizoo. Delft, W.D. Meinema, 1928.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

180
Het enige wat we overhouden, constateert hij vervolgens, is de tegenwoordige tijd,
het nu. En als je dat ongrijpbare moment probeert op te delen rest de vraag:
Hoe kun je in zo'n onmetelijk kleine tijdsspanne bestaan? Dat kan toch
niet? Het is te klein om het te ervaren. Het is weg voor je het weet. Maar
als je nú niet kunt bestaan en ook niet in de toekomst of in het verleden,
wanneer besta je verdomme dan wel? (p. 154)
En dat is nu precies waar De Man Zonder Naam mee experimenteert. Hij geeft zijn
gevangenen een bestaan in de tijd, maar tegelijkertijd betekent dit ook hun einde.

De tijd en de Ander
Om dit te begrijpen moeten we de tweede intertekstuele sleutel gebruiken. Deze
wordt ons opnieuw aangereikt door Russell en wel direct na Linus' bespiegelingen
over het nu. Tot de conclusie gekomen dat het heden - en dus het bestaan als zodanig
- ongrijpbaar is, wendt Linus zich opnieuw tot Russell om dit probleem aan hem
voor te leggen. Maar deze gaat gebukt onder de steeds sterker wordende hersentumor
en het enige dat hij uitstoot is dat hij denkt dat Linus iemand is die Fabian heet. Nu
mag dit een tamelijk toevallig gegeven lijken, zeker met het commentaar van Linus
daarbij: ‘Ik geloof niet dat het uitmaakt’ (p. 154). Maar niets is minder waar. De
lezer wordt hier opnieuw naar een tekst buiten Bunkerdagboek verwezen. Wanneer
in de context van een discussie over tijd de naam ‘Fabian’ genoemd wordt, kan deze
haast nergens anders naar verwijzen dan naar Johannes Fabian, auteur van het
standaardwerk Time & The Other: How Anthropology Makes Its Object. En als we
dan ook in ogenschouw nemen dat alles in Bunkerdagboek doet denken aan de
antropologische praktijk -namelijk het observeren van het ontstaan van en reilen en
zeilen in een samenleving, afgezonderd in tijd en ruimte - dan wordt deze
intertekstuele verwijzing alleen maar aannemelijker.
In zijn boek presenteert Fabian een kritiek op de praktijk van de antropoloog die
weliswaar tijdgenoot (coeval) is van zijn object van studie, maar
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dit als het ware diezelfde tijd ontzegt. De antropoloog presenteert zijn studieobject
volgens Fabian niet als een volwaardige gesprekspartner. De mensen die hij bestudeert
nemen niet deel aan het gesprek en even vaak lijken ze ook niet deel te nemen aan
dezelfde tijd. In plaats daarvan worden ze gezien als Ander, als iemand die zowel
wat plaats als tijd betreft van de antropoloog verwijderd is. En dat moet ook wel,
omdat de antropoloog zijn ‘object’ wil kunnen observeren. Dit noemt Fabian de
‘denial of coevalness’: ‘a persistent and systematic tendency to place the referent(s)
of anthropology in a Time other than the present of the producer of anthropological
discourse’.4 Het antropologische discours heeft de Ander vaak een specifieke tijd
toebedeeld. Zo spreekt Lévi-Strauss in het geval van ‘primitieve’ samenlevingen ook
wel over ‘koude samenlevingen’, die functioneren als een horloge.5 Terwijl ‘hete
samenlevingen’ eerder te vergelijken zijn met een stoommachine die continu onder
druk staat.
Niet toevallig speelt ook de temperatuur een belangrijke rol in Bunkerdagboek.
Wanneer de generator die de bunker van stroom voorziet stopt, wordt het kouder en
kouder. De gevangenen worden aan hun lot overgelaten en sterven één voor één. Of
dit dan nog gebeurt onder het alziend oog van De Man Zonder Naam weten we niet.
Er volgt geen reactie meer op een poging de camera's te slopen. Waarschijnlijk heeft
hij afstand gedaan van zijn studieobject. Het enige wat dan nog rest zijn de
aantekeningen uit het ondergrondse, die ons een blik verschaffen op een
antropologisch experiment van binnenuit.
Wat mij betreft schuilt hierin het belang van Bunkerdagboek. Het laat de lezer
kennismaken met problemen omtrent tijdsbeleving. Tegelijkertijd toont het wat voor
mechaniek er schuilgaat achter de antropologische blik, of datgene wat daar althans
voor moet doorgaan. Distantiëring in tijd en ruimte, afzondering waardoor juist een
observeerbare samenleving geconstrueerd wordt en uiteindelijk verkoeling die leidt
tot de dood van het object. En dat alles in een setting die evengoed van een
hedendaagse reality show overgenomen zou kunnen zijn. Het is natuurlijk maar zeer
de vraag of

4
5

Johannes Fabian, Time & The Other: How Anthropology Makes Its Object. New York,
Columbia University Press, 2014, p. 31.
Claude Lévi-Strauss, Conversations with Claude Lévi-Strauss. Trans. by John and Doreen
Weightman. London, Jonathan Cape, 1969, p. 33.
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een jeugdige lezer deze referenties in hun volle reikwijdte zal kunnen begrijpen - en
wellicht hoeft dat ook niet. Deze gelaagdheid kan juist een voordeel zijn, waardoor
het boek bij herlezing nieuwe perspectieven biedt. De thematiek van Augustinus
wordt helder verwoord, maar Johannes Fabian lijkt eerder een hint voor de volwassen
lezer. Dat laatste hoeft echter niets af te doen aan de kracht van dit verhaal dat in al
zijn gruwelijkheden de lezer menigmaal confronteert met een klok die tikt: de
existentiële problematiek van het zijn en tijd.

Primaire literatuur
Brooks, Kevin, Bunkerdagboek. Vertaald uit het Engels door Jenny de Jonge.
De Harmonie, Amsterdam, 2014.
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Beslissingen in tijden van oorlog
Over Valavond van Marita de Sterck
Carlien Vermeiren

Marita de Sterck (1955) is een vaste waarde in de Vlaamse (jeugd)literatuur. Met
haar nieuwste boek, Valavond, toont ze dat zij een combinatie weet te maken tussen
historische feiten en een vlot leesbare jeugdroman. Valavond doet echter meer dan
een verhaal vertellen; het boek zet aan tot nadenken over vroeger, vandaag en
morgen.
Mei 1935. De ietwat naïeve en onzekere boerendochter Jeanne wordt omgetoverd
tot Mona, de jongste serveuse van Café Londres. We bevinden ons aan het eind van
de jaren dertig in Mariaburg, toen beter bekend als Hoerenburg, een woonwijk ten
noorden van Antwerpen met heel wat ‘warme cafés’ die tot leven komen als de avond
valt. In het uitzuipcafé van Madame Angèle leert Mona de kneepjes van het vak:
luisteren naar klanten en sjoemelen met drankjes om de opbrengst te vergroten. Maar
‘een serveuse is geen hoer. Zij kiest hoeveel ze aan wie geeft en zij bepaalt hoe warm
de soep wordt opgediend’ (De Sterck, 2014, p. 14).
Naast Café Londres bevindt zich de bakkerij: bakkerszoon Stan is meteen de ware
voor Mona, maar hij voelt meer voor Marieke. Marieke, de dochter van een
duivenmelker, weet echter niet te kiezen tussen de lichamelijke aantrekkingskracht
die ze voelt voor Stan of het intellect van diens neef, Fons. Het lijken goede elementen
voor het begin van een soapserie, maar daar gaat het Marita de Sterck net niet om.
Met grote finesse slaagt ze erin om de liefdesgeschiedenis van de personages te
verweven met wat het oorlogsleven voor de Vlaming dagelijks met zich mee bracht.
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In de periode tussen 1935, de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, en het
bevrijdingsbal in 1945, zoomt De Sterck in op hoe de Jodenhaat en het gedachtegoed
van Hitler ook een effect had op een klein, Vlaams dorp. Zo volgen we de personages
door de jaren heen, terwijl allerlei verschillende verhaallijnen zich uitspinnen. Mona
wordt steeds beter in haar job als serveuse en probeert informatie te verzamelen van
één van haar beste klanten, Gregoor, die een berucht jodenjager is. Ze heeft nog
steeds gevoelens voor de bakkerszoon, maar slaagt er niet in Stans aandacht te vangen.
Verder valt het licht op Marieke, de vrijgevochten dochter van een duivenmelker,
die zowel haar gevoelens voor Stan als die voor zijn neef Fons tot uiting weet te
brengen. Tijdens de oorlog weet zij echter wel een duidelijke partij te kiezen en zet
ze alles op alles om een Joodse familie te helpen, tot grote frustratie en onmacht van
haar uiteindelijke echtgenoot.
De twee verhalen raken elkaar uiteindelijk in een apotheose van formaat: als de
schemerzone tussen goed en kwaad op de spits wordt gedreven, neemt Mona een
radicale beslissing die haar eigen leven, maar ook het leven van anderen, voor altijd
zal veranderen. Mona zal daarna nooit meer dezelfde zijn: ze moet leren leven met
de gevolgen van haar eigen beslissingen.

Historische draden
Marita de Sterck is er met Valavond in geslaagd om een belangrijke periode in de
westerse geschiedenis op kleine schaal nieuw leven in te blazen. Dit doet ze door
Mariaburg zo herkenbaar en getrouw weer te geven, dat je als lezer het gevoel hebt
dat je echt aanwezig bent in het Antwerpen van de jaren dertig en veertig. Het
nawoord, ‘Historische draden’, laat zien dat het verhaal De Sterck heel wat graafwerk
in de geschiedenis gekost heeft. Zelf zegt ze: ‘Deze historische roman is een product
van mijn verbeelding. Maar [de roman] [...] wordt ook gedragen door historische
draden, ontleend aan lokale en landelijke archieven én aan de rijke mondelinge
getuigenissen van de oudste bewoners van Sint-Mariaburg’ (p. 244). Veel opzoekwerk,
interviews en gesprekken met mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf
vijftien jaar oud waren, zorgen dat de roman historisch correct en volledig is. Denk
hierbij maar
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aan het beeld van een typisch Vlaamse ‘coiffeur’, de plaats bij uitstek waar je alle
nieuwtjes in het dorp kan oppikken, de ‘ciné Rio’ die beschreven wordt als een nieuw
fenomeen van entertainment met Charlie Chaplin in de hoofdrol en de rappe rups op
de kermis, waar jongens en meisjes samen in de rups zitten en het hele dorp weet
dat ze zullen kussen als de kap over de zitting gaat wanneer de rups achteruit rijdt.
Het zijn kleine details van de Vlaamse geschiedenis, die op deze manier niet vergeten
worden, en de setting van deze roman geloofwaardig, want levensecht maken.

Lege personages met een visie
Deze getrouwe weergave van Vlaanderen in oorlogstijd heeft echter ook een keerzijde.
In Valavond verwerkt De Sterck zoveel details en informatie over de setting van het
verhaal, dat het soms lijkt alsof de personages opgaan in die beschrijvingen. Zo
beklijvend als de setting van de roman is, zo oppervlakkig is soms de karakterisering
van de jonge hoofdpersonages. De achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt
is levensecht, maar de personages weten niet altijd te overtuigen. De ingrediënten
hiervoor zijn echter wel aanwezig: door het boek heen volgen we het verhaal
beurtelings vanuit Mona's, Stans en Mariekes perspectief. Je krijgt als lezer een inkijk
in hun dagelijkse leven en hun gedachtegang - wat in het geval van Mona soms
originele zaken oplevert: zo lees je bijvoorbeeld hoe de naïeve jonge vrouw erin
slaagt om advocaat Gregoor, een fervente aanhanger van de ‘beveiliging van ras en
bodem’, een antisemitische groep die zijn aanhang vindt in Vlaanderen, uit te horen
over zijn plannen. Toch vindt men ook in de hoofdstukken geschreven vanuit Mona's
perspectief weinig gedrevenheid in de karakterisering; ook zij lijkt niet helemaal van
het papier te komen en een eigen leven te gaan leiden, maar blijft vasthangen in de
beschrijvingen van en visies op de Vlaamse maatschappij uit het interbellum Zo
denkt Mona bijvoorbeeld na over de Olympische Spelen in Duitsland: ‘Ik probeerde
me te herinneren wat advocaat Gregoor me over de Olympische Spelen had verteld.
Dat Hitler het toch maar mooi voor elkaar had gekregen om in volle crisistijd die
prachtige Spelen te organiseren. Dat het een absolute triomf voor Duitsland was dat
er ook nog een
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serieuze film over gemaakt zou worden, maar dat ze daar nog jaren werk mee hadden’
(p. 84).
Marieke, Stan en Mona ondergaan wel enige evolutie in het verhaal, maar lijken
er aan het einde van de roman hoofdzakelijk nog steeds dezelfde ideeën op na te
houden. Liefde met de grote L en de oorlogstijd laten hun sporen na, maar maken
hen niet onomkeerbaar anders aan het einde van het verhaal. Hoewel de
hoofdpersonages zeker wel inhoud hebben, kan men ze dus niet helemaal als round
characters beschouwen en laten ze geen onuitwisbare indruk na op de lezer.
Die afstand tussen personage en lezer heeft zonder meer te maken met de
tijdssprongen in het verhaal, waardoor heel wat informatie verloren gaat in de passages
waarover we niks te lezen krijgen. Het relaas vangt aan in 1935, maar lang wordt er
nooit stil gestaan bij één bepaalde periode. Er wordt een jaar vooruit gesprongen, en
in dat jaar is er veel gebeurd, maar daar wordt nauwelijks aandacht aan besteed. Denk
bijvoorbeeld maar aan de verloving van twee van de hoofdpersonages die je als lezer
bijna integraal mist of Mona die plotseling een volleerde serveuse is en sjoemelt met
whisky. Waar is de naïeve en verlegen Jeanne opeens gebleven? De vaak lange
bespiegelingen over de maatschappij krijgen de overhand en als lezer krijg je slechts
een greep uit de ‘hoogtepunten’ van het leven van de personages te zien, waarbij de
samenhang tussen de verschillende gebeurtenissen soms te ver zoek is: de opbouw
van het boek hapert enigszins, waardoor je je niet helemaal kan inleven in de
personages en je te vaak te veel moet gissen naar wat er in tussentijd nu net gebeurd
is.
Bewoners van Mariaburg, die in de marge van het verhaal veelvuldig voorkomen,
worden als echte flat characters neergezet en zijn vaak typetjes zonder enige diepgang:
advocaat Gregoor bijvoorbeeld wordt duidelijk afgebeeld als een jodenhater en niet
zozeer als mens van vlees en bloed. Hij is eenduidig slecht te noemen en versterkt
dit iedere keer weer wanneer hij op het toneel verschijnt. Fons is dan weer een echte
student, een denker die als vanzelfsprekend meteen zijn weg vindt bij het verzet en
ook de andere bewoners zijn heel herkenbaar: we vinden weinig verrassingen bij
personages als Germaine, de geharde bakkersvrouw, Simone, de roddelende coiffeuse,
de ietwat brute Pol Petrol of vechters-
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baas Jules. Frappant is wel dat de namen van de verschillende personages de Vlaamse
sfeer in de roman wederom benadrukken.
Naast deze personages is er ook nog het koppel Sarphati, dat helemaal geïnspireerd
is op de waargebeurde verhalen die De Sterck in haar zoektocht kon oprakelen.
Gabriël Sarphati, een joodse diamantair, was getrouwd met Everina J. Borst, beter
bekend als Moeder Sarov, die kan gezien worden als lokale beroemdheid in
Mariaburg. Moeder Sarov had een radioprogramma voor kinderen en gebruikte daarin
vaak de stemmen van jonge mensen uit de buurt. Door dit beroemde koppel op te
voeren in de roman, schept De Sterck een sterk beeld van de rijke, menslievende
joodse familie, die destijds ook echt deel uitmaakte van de samenleving in Mariaburg.
Op 8 september 1943 wordt Mariaburg getroffen door een razzia op kleine schaal,
waarbij het echtpaar Sarphati in de problemen komt. Gabriël en zijn vrouw worden
hardhandig opgepakt en de man wordt de volgende dag nog op de trein naar Auschwitz
gezet. De scène waarin Marieke, die een goede band heeft met de familie Sarphati,
het nieuws van de razzia hoort en naar hun villa loopt, is één van de schrijnendste
beelden uit het boek. Hoewel Gabriël Sarphati en Moeder Sarov deel uitmaakten van
de gemeenschap in Mariaburg, kwam niemand naar de arrestatie kijken en werd er
niets gedaan. Achteraf was Mariaburg in schok: twee gerespecteerde leden van hun
kleine en gemoedelijke gemeenschap werden mishandeld en gevangen genomen. De
opvoering van dit joodse koppel zorgt voor een bepaalde echtheid in het verhaal. Dit
is geen verzinsel van een auteur, maar een verbeelding van de realiteit, wat voor een
nog grotere impact bij de lezer zorgt.

Het belang van taal
Het zijn niet enkel de beschrijvingen van De Sterck die Antwerpen oproepen; er is
ook een speciale plaats weggelegd voor Antwerpse taal in de roman, zoals de titel
Valavond - een typisch Vlaams woord - al doet vermoeden. Valavond is doorspekt
met typisch Vlaamse uitdrukkingen, vergeten liedjes en herkenbare tussentaal1 voor
elke lezer echter wel

1

Tussentaal is een verzamelterm voor alle taalvariëteiten van het Nederlands die tussen de
standaardtaal en het dialect inzitten.
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begrijpelijk blijven. ‘Ge moogt op uw kop staan’ (p. 23), ‘ik sopte een korst brood
in mijn koffie’ (p. 73), ‘smeerlap’ (p. 179), ‘kiekenvlees’ en ‘wij kennen onze stiel’
(p. 45) zijn slechts een kleine greep uit de vele typische uitdrukkingen uit het
Antwerpse. Ook volkse liederen, die vaak al lang vergeten zijn, krijgen een plaats
in Valavond: ‘Den eerste nacht van 't trouwen, kroop hij met mij in bed. Van de wup
wup wup, van de wierewierewierewup!’ (p. 135).
Deze liederen - die in het oeuvre van Marita de Sterck niet meer weg te denken
zijn - zorgen voor een sfeervol geheel, dat de geloofwaardigheid van het verhaal ten
goede komt. De taal draagt niet enkel bij aan de sfeer, maar is ook op zich literair te
noemen. De Sterck verzorgt haar taal: zo wisselt ze bijvoorbeeld met gemak tussen
enkelvoudige zinnen en samengestelde zinnen, maakt ze gebruik van een rijke
woordenschat -denk bijvoorbeeld aan de typisch Vlaamse terminologie die ze in haar
boek opneemt - en heeft ze een vlotte en leesbare stijl die op sommige momenten
bijna doet denken aan, weliswaar zeer verzorgde, spreektaal.

Weten is handelen
Vele thema's worden in het verhaal met elkaar verweven: vriendschap, liefde, ambitie,
egoïsme, maar ook de dualiteit van het leven in oorlogstijd: ‘Achteraf is het makkelijk
om te zeggen dat ge het anders had moeten doen. Achteraf weet een mens altijd meer
dan wanneer hij er middenin zit’ (p. 207). Met die woorden worden de moeilijkheid
en de tweedeling van het leven in de Tweede Wereldoorlog verduidelijkt: zou jij
weten dat het verzet de ‘juiste kant’ was of zou je kiezen voor de makkelijkere weg,
zou je kiezen voor eten voor je kinderen, de liefde die je voelt voor een Duitse man?
De informatie die de mensen kregen was niet eenduidig, bestond enkel uit geruchten.
Achteraf is het makkelijk om mensen dingen kwalijk te nemen; na de feiten zien we
vaak wel kristalhelder hoe we hadden moeten handelen of welke weg de juiste was
geweest, maar als je er middenin zit, weet je dan echt genoeg om een doordachte
beslissing te nemen? ‘Misschien bestaat er wel iets als halvelings weten, iets tussen
weten en niet weten in’ (p. 207).
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Weten is handelen: Mona, die van naïeve boerendochter tot een serveuse met een
zilveren broekje evolueert, neemt een verkeerde beslissing in volle oorlogstijd en
moet daar mee leren leven: ‘Uit alle macht zou ik proberen om nooit meer iets te
doen waarvan ik de herinnering niet zou kunnen verdragen’ (p. 242). Dit citaat, dat
geïnspireerd is op het gedachtegoed van Hannah Arendt (1906-1975), maakt de
boodschap van de roman concreet. Die boodschap staat naar mijn gevoel centraal
genoeg om opgepikt te worden door de jonge lezer: beslissingen zijn vaak zwart
noch wit, met aandacht voor alle grijstinten daartussenin. Deze boodschap wordt niet
drammerig of belerend overgebracht: de lezer wordt uitgedaagd om zelf de
gebeurtenissen te interpreteren en ze in een nieuw licht te plaatsen. Een eigenschap
die doet denken aan die andere grote, (jeugd) literaire oorlogsroman: Allemaal willen
we de hemel van Els Beerten.

Conclusie
Met de passende, glanzende kaft met een afbeelding van een jong koppel, innig
verstrengeld achter een heel aantal leeg gedronken glazen, is de toon voor Valavond
meteen gezet. Toch kiest Marita de Sterck ervoor om de uitwerking van de Vlaamse
tijdsgeest in het interbellum voorrang te geven op de karakterontwikkeling van de
personages. Door de tijdssprongen en de maatschappelijke overpeinzingen is het
vaak moeilijk om je geheel in te leven in het doen en laten van de personages. Met
een grote aandacht voor taal en oog voor detail slaagt Marita de Sterck erin om een
herkenbaar beeld van Mariaburg op te hangen. Dit Vlaamse dorp speelt de hoofdrol
in dit verhaal. Historicus Bruno de Wever stelt het zo: ‘Valavond gaat over feiten en
personages die verteld moeten worden’ en dat kan alleen maar beaamd worden.

Primaire literatuur
De Sterck, Marita, Valavond. Amsterdam, Querido, 2014.
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Niets is wat het lijkt
Over Vlam van Floortje Zwigtman
Karen Woets
Vuur
Vuur
Wereldbrand
Ik ben de vonk
Spring in je hand
Leg me op je tong
In het waarheidsuur
En spreek in vlammen
Spreek in vuur

(Zwigtman, 2014, pp. 271, 451-452)
Dit is de tekst van het lied waarmee de band Datura figuurlijk, maar ook bijna letterlijk
de zaal afbreekt. Een zaal gevuld met jongeren en met handlangers van het regime
van dictator Dux Tron. Zanger Christian heeft volgens zijn oudere broer Rafael het
talent ‘om zowel zijn muziek als zijn woorden een dubbele betekenis te geven’ (p.
451). Voorstanders van het regime zouden het vuur kunnen associëren met inzet en
enthousiasme voor hun land Chimeria, waar een vlam symbool voor staat. Opstandige
geesten kunnen er een rebels lied in horen, waarin opgeroepen wordt tot een revolutie.
Niets is wat het lijkt in de roman Vlam van Floortje Zwigtman, het eerste deel van
de trilogie Vonk. Woorden kunnen meer dan één betekenis hebben, gebeurtenissen
kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en mensen kunnen dubbele
agenda's hebben en/of van agenda wisselen.
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Thriller

In Vlam is het verleden dichtbij; het verhaal speelt zich in de terugblikken van Roxane
Tron voornamelijk af in 1985 en 1986, vanaf dat ze 18 jaar is. Het eiland Chimeria,
een dictatuur met Roxane's vader als machtigste man, doet sterk denken aan nog
bestaande dictaturen als die in Noord-Korea. Chimeria is fictief, andere plaatsen,
zoals New York, Spanje en Amsterdam, zijn dat niet. Het verhaal speelt zich daarnaast
ook af in 2012, wanneer de 44-jarige Roxane vanuit New York terug is in Chimeria
voor de begrafenis van de moeder van jeugdvriendin Anna. Dan is Chimeria geen
dictatuur meer, maar een ogenschijnlijk modern land waarin overal buitenlandse
invloeden te zien zijn.
Vlam is een thriller, waarin Roxane er achter probeert te komen wat de relatie is
tussen haar herinneringen en ‘de waarheid’, wie haar ouders hebben vermoord, en
wie de onbekende is die haar steeds opbelt. Die telefoontjes herinneren haar ook aan
de vermeende zelfmoord van Rafael Duse, de broer van haar vriend Christian. Ook
nadat ze weg is gegaan en een andere naam heeft aangenomen, laat haar verleden
haar niet los. Ze is voortdurend bang om herkend te worden en denkt dat ze
geschaduwd wordt.

Vervreemding
In Vlam wisselt zowel de tijd waarover wordt verteld als het vertelperspectief, al
wordt het verhaal voornamelijk vanuit Roxane verteld, zowel in 1985-1986 als in
2012. Behalve met Roxane maakt de lezer onder meer kennis met Christian, de
studiegenoot op wie Roxane verliefd wordt, met Roxanes persoonlijke assistent en
beveiliger Cookie Nin, die Roxane dag en nacht in de gaten moet houden, en met
Roxanes vriend Yasuo. Ook maken we nader kennis met Roxanes moeder, die over
de kennismaking met haar toekomstige man vertelt en over haar slopende ziekte,
waarover niemand iets mag weten. De wisselingen in tijd en perspectief dragen sterk
bij aan de
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spanning in het verhaal. Die spanning ontstaat ook door de suggestieve zinnen waarin
de intenties en loyaliteit van personages in twijfel worden getrokken. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Chaim, een van de bandleden. Hij noemt zichzelf ‘de Jood en de
informant’ (p. 463) nadat de andere bandleden voor de eerste keer hebben laten
merken dat ze hem niet vertrouwen. De lezer vraagt zich vervolgens af welke rol hij
precies speelt en waarom, omdat dat niet expliciet is verteld. Zwigtman verwerkt dit
soort suggesties in het hele boek, waardoor eigenlijk voortdurend spanning ontstaat,
zelfs naar aanleiding van ogenschijnlijk onschuldige gesprekjes of gebeurtenissen.
Zo wordt een web van verhaaldraden gecreëerd dat in de volgende delen weer
ontrafeld moet worden.
Omdat Vlam over veel verschillende personen gaat, en je naar mijn mening (nog)
niet de kans krijgt om hoofdpersoon Roxane heel diepgaand te leren kennen, is het
wel lastig om je als lezer in een verhaalpersonage in te leven. In dat opzicht lijkt deze
trilogie toch heel anders te zijn dan de veelgeprezen trilogie Een groene bloem
(2005-2010), waarin je als lezer geheel in de huid kan kruipen van Adrian en daardoor
zijn eenzaamheid, euforie en morele dilemma's als het ware mee kan beleven. Zijn
gedachten, gevoelens en handelingen heeft Zwigtman zeer gedetailleerd uit de doeken
gedaan, hoewel dat niet betekent dat er geen spanning meer wordt opgeroepen, want
die is er genoeg. In Vlam wordt echter veel meer gesuggereerd en worden veel meer
vragen opgeroepen. In combinatie met de wisselingen in tijd en perspectief roept dit
vervreemding op. Als lezer denk je nooit dat je de situatie nu helemaal overziet of
een persoon doorhebt. Dat is lastig, maar het past wel goed bij de inhoud van het
verhaal; een wereld als Chimeria kan je uiteindelijk van jezelf en je naasten doen
vervreemden.

Geen keus
Vlam gaat over wat een dictatuur met de psyche van mensen doet, zowel de mensen
die het systeem bewust in stand houden als de mensen die eraan zijn overgeleverd.
Zelfs het hechte gezin Duse, waarvan de vier kinderen samen met de net genoemde
Chaim de band Datura vormen, lijdt onder de angst, de paranoia en het wantrouwen
die het leven in een
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dictatuur kenmerken, zeker wanneer de gezinsleden vermoeden dat ze in de gaten
worden gehouden: ‘Of ze nu geloofden in microfoons en camera's of niet, allemaal
gedroegen ze zich of ze gezien en gehoord werden. [...] Ze waren acteurs, slechte,
nerveuze acteurs die zelfs onecht klonken als ze “Wat eten we?” vroegen. Maar
zolang ze slechte leugens vertelden en niet de waarheid, waren ze veilig’ (p. 376).
Het verhaal maakt duidelijk dat persoonlijke vrijheid in een dictatuur niet bestaat.
Iedereen die naar Chimeria wil komen, moet een uitgebreide visumaanvraag invullen,
waarin allerlei zeer persoonlijke gegevens moeten worden ingevuld. De
visumaanvraag is voor de titelpagina afgedrukt en is ook op www.vonktrilogie.nl te
vinden. Persoonlijke vrijheid heeft Roxane in relatief grote mate; ze beschikt altijd
over geld om te kopen wat ze wil, en wat niet in Chimeria aanwezig is, zoals westerse
films en muziek, laat ze via haar broer Axis binnensmokkelen. Het enige waarover
Roxane niet alles te zeggen heeft, is haar toekomst. Daarover moet ze zwaar
onderhandelen: ‘Geld was nooit een probleem. De toekomst wel. Tenminste, als je
wilde dat die van jou was’ (p. 22). En niet alleen haar toekomst: ook over welke
mensen ze leert kennen, hebben haar ouders het nodige te zeggen. Wanneer Roxane's
moeder de band heeft ontmoet, wil ze deze inzetten voor het ‘Jeugdoffensief’.
Optreden in dienst van het land, en daardoor school en werk opgeven, is iets wat de
bandleden kunnen weigeren, maar dan zijn er wel consequenties. Eigenlijk is er dus
geen keuze.

Verkeerde dromen
Een belangrijk onderdeel van het dictatoriale systeem is het web van leugens waarmee
de bevolking klein, onwetend en gehoorzaam wordt gehouden. In Chimeria gaat alles
goed, in het buitenland heerst verdorvenheid. Hoe mensen in leugens gaan geloven,
wordt aan de hand van ‘kleine’ gebeurtenissen duidelijk gemaakt. Hartverscheurend
is het verhaal van Cookie Nin, Roxane's persoonlijke beveiliger. Toen ze nog klein
was, wilde haar moeder met haar ontsnappen. Onderweg werd ze gearresteerd. Cookie
Nin werd van haar moeder gescheiden en hoorde dat ze een heel braaf meisje moest
worden om anderen te laten vergeten wat haar moeder had misdaan, namelijk op
vakantie willen gaan naar de vijand, waardoor ze
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een vijand van Chimeria werd: ‘In de maanden die volgden, leerde Cookie dat er
verkeerde liedjes waren, verkeerde kleuren en verkeerde dromen. Dat er landen waren
waar vrienden woonden en landen waar mensen logen of in leugens geloofden. Dat
haar moeder die leugens ook geloofd had’ (p. 64). Cookie vindt het leven in Chimeria
fantastisch; zij is uit vele jongeren uitgekozen om carrière te maken. Ze blijkt een
meedogenloze huurmoordenaar te zijn en wordt door Roxanes vader aangesteld als
bewaker voor dacht en nacht van Roxane. In Vlam krijgt de lezer ook een inkijkje
in haar latere leven, waarin ze haar verleden voor haar man en kinderen verzwijgt.

Manipulatief én naïef
Zwigtman heeft in dit verhaal met Roxane als hoofdpersoon een originele keuze
gemaakt. Ze had ook, net als in bijvoorbeeld Vogel zonder vleugels van Kerry Drewery
(Callenbach, 2013), kunnen kiezen voor een personage dat alleen maar slachtoffer
is van het dictatoriale systeem, in dit geval Noord-Korea. Roxane is vaak manipulatief;
ze maakt gebruik van haar positie als dochter van de leider. Ze heeft echter ook iets
aandoenlijks, omdat ze naïef is; ze gelooft dat zij zelf ook slachtoffer is van de
strengheid van haar vader en kan geen onderscheid maken tussen de ouderlijke
beperkingen van haar eigen vrijheid en de systematische onderdrukking en manipulatie
van de inwoners van Chimeria. Verder wil Roxane dat haar vrienden vrijuit en eerlijk
met haar zouden kunnen praten ‘[z]onder dat ze eerst over hun woorden hoeven na
te denken’. Het feit dat ze de dochter van de dictator is, maakt zulke relaties echter
onmogelijk. Dat ondervindt ze na haar ontmoeting met de vrijgevochten en creatief
getalenteerde Christian Duse.
Maar ook Roxane is niet te vangen onder één noemer. Door iemand als Christian
wordt ze steeds anders gezien, hoewel hij zich nooit los kan maken van het feit dat
ze de dochter van de dictator is. Wat hij precies voor haar voelt, wordt nog niet
helemaal duidelijk. Hij wil haar in ieder geval een keer troosten wanneer ze er uitziet
als een klein meisje dat een grote warme jas nodig heeft, maar de andere keer wil hij
haar een lesje leren door haar te dwingen zich in de situatie van hem en zijn familie
te laten inleven. Dat doet hij door haar aan het eind van het verhaal voor het eerst te
vertellen dat hij
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van haar houdt, ‘om haar pijn te doen’, althans, dat is wat hij zichzelf voorhoudt (p.
472).
Roxane wil net als alle andere mensen zijn, maar volgens haar vader is ze dat niet
en dat is juist iets waarop ze trots zou moeten zijn. Roxane zou andere mensen nooit
behandelen alsof ze van Mars kwamen, denkt ze. Maar juist in haar poging om als
gelijken met anderen om te gaan en sympathie voor zich te winnen, brengt ze anderen
in moeilijke situaties. Door het contact met haar komt Christian bijvoorbeeld
langzaamaan geïsoleerd te staan. Hij heeft het gevoel op de universiteit steeds minder
vrienden te hebben. Roxane's behoefte aan contact met leeftijdsgenoten zorgt er ook
voor dat ze zich aan het eind van Vlam laat inpalmen door Christian. Ze wil Christian
en zijn band helpen in hun ambities en stelt haar moeder daarom voor om te helpen
bij haar project voor de jeugd, waar de band onderdeel van uitmaakt: ‘U moet niet
alles voor hen willen besluiten, Moeder. Als ze zelf mogen beslissen, zullen ze heus
de goede keuze maken voor Chimeria. Maar als u voor hen kiest, zullen ze juist het
andere willen’ (p. 479). Wat Roxanne voorstelt is om mensen uit het buitenland
kennis te laten maken met de muziek van Chimeria, zodat zij hun vooroordelen
kunnen bijstellen. Blijkbaar heeft het buitenland later daadwerkelijk kennisgemaakt
met de band, want in het verhaal komt een passage voor waarin de kinderen van
Cookie Nin in het Amsterdamse museum Madame Tussaud het beeld van Christian
Duse hebben gezien.

In vuur en vlam
De vlam is de eeuwige vlam op het Ignis-terrein, waar olie wordt gewonnen, en meer
boortorens staan dan er werkzaam zijn, om het buitenland in de waan te laten dat
Chimeria over genoeg energie beschikt. De vlam staat op de vlag van Chimeria,
waarmee het de eeuwige macht van de dictator symboliseert, die toch niet zo eeuwig
blijkt te zijn. Het is ook de vlam van de liefde die in Roxane ontbrandt voor Christian.
En het is de liefde voor muziek, die Christian in haar heeft aangewakkerd: ‘beats,
bastonen, snerpende, elektrisch versterkte gitaren uit speakers die een stadion konden
vullen met een bombardement van geluid. Het geweld van geluid dat dwars door je
heen ging zonder schade aan te richten’ (p. 34). Muziek is
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volop aanwezig in Vlam in vele verwijzingen naar bands, hits en songteksten uit de
jaren '80.
De trilogie Vonk is meteen begonnen met vuur. Door welke vonk het vuur is
ontstaan dat zorgde voor bijvoorbeeld de politieke omwenteling in Chimeria, is
bewaard voor een volgend deel. Roxane ziet het als haar missie om dat uit te zoeken.
Wanneer Roxane de onder verdachte omstandigheden ernstig gewond geraakte
kolonel Lisander vraagt of er een plan achter de omwenteling zat, krijgt ze alleen
maar het volgende te horen: ‘Vonk’, ‘V-v-vonk... ont-steekt... vuur... v-v-voor je’
en ‘Ignis’ (pp. 297-298).
Het ingenieus gecomponeerde Vlam, waarin zoveel spannende vragen worden
opgeworpen, maakt zeer nieuwsgierig naar meer vonken, vlammen en vuren in het
leven van Roxane.

Primaire literatuur
Zwigtman, Floortje, Vlam. Amsterdam, Moon, 2014.
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Feest in Villa Kakelbont
1945 was een uitermate betekenisvol jaar in de wereldgeschiedenis. Ook in de
geschiedenis van de jeugdliteratuur in Zweden is het een mijlpaal: het is het jaar
waarin Astrid Lindgrens Pippi Langkous uitkwam. Tegelijk verschenen ook het
eerste Moeminboek van Tove Jansson, De Moemins en de grote overstroming,1 en
De kat blaast op de zilveren hoorn,2 het debuut van dichter Lennart Hellsing. Samen
zorgden deze drie werken voor de doorbraak van het moderne kinderboek in
Scandinavië. Het bevrijdingsjaar 1945 (en de daaropvolgende periode) wordt er dan
ook beschouwd als de ‘gouden eeuw’ van de kinderliteratuur.
De invloed van Jansson en Hellsing bleef min of meer beperkt tot Scandinavië,
maar Pippi Langkous veroverde met rasse schreden de hele wereld. De redactie van
Literatuur zonder leeftijd wilde de zeventigste verjaardag van dit internationale icoon
van het kinderboek dan ook niet zomaar voorbij laten gaan. Het Pippi-jubileum vormt
daarom de aanzet voor vijf bijdragen in dit alweer rijk gevulde nummer. In het eerste
stuk in deze reeks geeft Sara Van den Bossche aan langs welke grote lijnen de receptie
van de drie Pippi Langkous-boeken zich ontvouwde. Ze staat stil bij de interpretaties
van de trilogie die het belangrijkst bleken in de ontwikkeling van Pippi's literaire
status in Nederland en Vlaanderen. Vervolgens ontleedt Bettina
Kümmerling-Meibauer de verschillende visuele interpretaties van Pippi Langkous
die in Zweden en Duitsland door de jaren heen verschenen zijn. Linda van
Scherrenburg zocht met Martine Schaap van uitgeverij Ploegsma naar mogelijke
verklaringen voor de aanhoudende populariteit van Pippi Langkous, en sprak met
Schaap en met Dominique Riaskoff over het lopende project waarin de vertalingen
van Lindgrens boeken opgefrist worden. Het is grotendeels de verdienste van
Ploegsma dat Pippi ook in Nederland en Vlaanderen sporen nagelaten heeft. Naar
die sporen van het personage gaat Helma van Lierop-Debrauwer op zoek

1
2

Småtrollen och den stora översvämningen.
Katten blåser i silverhorn.
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in haar bijdrage over de ‘nakomelingen’ van Pippi Langkous. De hoofdvraag daarbij
is welke recente(re) literaire meisjesfiguren overeenkomsten met haar vertonen en
hoe die zich tot de ‘mater familias’ verhouden. Tot slot verdiepten schrijfster en
vertaalster Rita Verschuur en Sara Van den Bossche zich in de achtergrond bij het
ontstaan van de Pippi-verhalen. In dat gesprek, waarvan hier een verslag is
opgenomen, kwamen eveneens enkele frappante reacties op de boeken alsook Rita's
opinie over de oorspronkelijke Nederlandse vertaling aan bod.
Naast aandacht voor de verjaardag van Pippi Langkous is er in dit nummer ook
ruimte voor recente ontwikkelingen binnen het veld van de jeugdliteratuur in
Nederland en Vlaanderen. Zoals gebruikelijk publiceert Literatuur zonder leeftijd
de Annie M.G. Schmidtlezing, die dit jaar uitgesproken werd door Els Beerten.
Daarna volgt een interview met de schrijfster, afgenomen door Eline Rottier. Verderop
in dit nummer is ook een bespreking te vinden van haar nieuwste boek, Eün mens is
genoeg. Ook de Woutertje Pieterse lezing, gehouden door Tamara Bos, verdient een
plaats in ons tijdschrift. Daarna nemen we samen met Jant van der Weg een duik in
het werk en de archieven van Diet Huber, en staan we met Inger Bos stil bij de
moeilijke taak die het recenseren van beelden in kinderboeken is. Ook in het artikel
van Carlijn Fransen en Karen Woets staan geïllustreerde boeken centraal: zij gaan
in op de manier waarop het scheppingsverhaal verwerkt wordt in prentenboeken voor
jonge kinderen (tot acht jaar). De trilogie over Tycho en Oliver van Edward van de
Vendel is dan weer voor wat oudere lezers. Naar aanleiding van het verschijnen van
het laatste deel onderzoekt Hans Boel hoe homoseksualiteit doorheen het drieluik
op verschillende manieren ingebed wordt.
Tot slot houden we de vinger aan de pols van het jeugdliteratuuronderzoek met
recensies van enkele belangrijke nieuwe wetenschappelijke publicaties. Zo werd Een
land van waan en wijs, de jeugdliteratuurgeschiedenis die aangestuurd werd door
Rita Ghesquière, Vanessa Joosen en Helma van Lierop-Debrauwer, aan een kritische
blik onderworpen. Ook De verbeelders, waarin Saskia de Bodt een overzicht van de
twintigste-eeuwse boekillustratie biedt, wordt besproken, net als Kinderprenten,
volksprenten, centsprenten, schoolprenten. In dat laatste boek, onder redactie van
Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs en Jo Thijssen, worden de

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

9
hoofdlijnen van drie eeuwen ‘populaire grafiek in de Nederlanden’ uitgezet. We
sluiten af met een recensie van een bundel met een internationaal perspectief, namelijk
Never-ending Stories. Adaptation, Canonisation and Ideology in Children's Literature
(geredigeerd door Sylvie Geerts en Sara Van den Bossche). Op die manier biedt dit
nummer alweer een rijk gevarieerd aanbod, met hopelijk voor elk wat wils.
Sara Van den Bossche
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In het spoor van Pippi Langkous
Een verkenning van de receptiegeschiedenis van Astrid Lindgrens
Pippi-trilogie in het Nederlandse taalgebied
Sara Van den Bossche
Al zeven decennia houdt Pippi Langkous lezers uit alle windstreken in de ban. Van
jonge kinderen die helemaal wild zijn van haar gekke fratsen tot critici die het
bevrijdende effect van haar anti-autoritaire gedrag in de verf zetten, allemaal zijn ze
gegrepen door de aantrekkingskracht van dit rebelse personage. Binnen het oeuvre
van Astrid Lindgren is Pippi dan ook de stuwende kracht wier succes bepalend
geweest is voor de carrière van de schrijfster. Ook in de context van de
Nederlandstalige jeugdliteratuur zijn er legio aanwijzingen voor haar belang. In dit
artikel schets ik een overzicht van de receptiegeschiedenis van Pippi Langkous in
Vlaanderen en Nederland van 1945 tot nu, het jaar van haar zeventigste verjaardag.1
Hierin sta ik vooral stil bij de interpretaties van de verhalen, die door een grote
meerderheid van de Vlaamse en Nederlandse kinderboekenrecensenten gedeeld
worden, en op die manier de receptie sterk bepaald hebben.
Wie aan Pippi Langkous denkt, ziet naast het boek ongetwijfeld ook de
verschillende adaptaties voor zich. De prominentste is allicht de beroemde
televisieserie geregisseerd door Olle Hellbom (1969), met Inger Nilsson in de rol
van Pippi. Ook in de Vlaamse en Nederlandse recensies zijn (vermeldingen van)
bewerkingen duidelijk aanwezig. Adaptaties zoals de tv-reeks, tekenfilmserie en
enkele musicals spelen dan ook een belangrijke rol in het onder de aandacht houden
van de Pippi-trilogie. Op de impact van

1

De evolutie van de volledige carrière van Astrid Lindgren in Vlaanderen en Nederland werd
al besproken in een eerder artikel (Van den Bossche, 2013) en vormt ook de rode draad in
mijn proefschrift (Van den Bossche, 2015). Het materiaal voor mijn doctoraatsstudie (en
daarmee ook voor dit artikel) bestaat uit recensies en artikelen gewijd aan Lindgrens werken
en gepubliceerd in Vlaamse en Nederlandse dagbladen en literaire tijdschriften tussen 1952
en 2012.
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zulke bewerkingen ga ik in dit stuk niet verder in.2 De nadruk ligt hier op de
inhoudelijke elementen, zoals thematiek en kindbeeld, die ervoor gezorgd hebben
dat de drie Pippi-boeken bij recensenten in goede aarde vielen.

De wind in de zeilen
Pippi Långstrump (1945) is het tweede boek van Astrid Lindgren. Na het brave
meisjesboek Britt-Mari lucht haar hart (1944), dat nooit in het Nederlands vertaald
werd, slaat de schrijfster een heel andere weg in met de verzameling anekdotes over
de non-conformistische Pippi die als een wervelwind de gestructureerde levens van
buurkinderen Tommy en Annika op stelten komt zetten.3 Direct na verschijnen is
Pippi Langkous in Zweden een doorslaand succes, maar enkele maanden later wordt
het werk plots onder vuur genomen door John Landquist, professor in de pedagogie,
die het van weinig goede smaak of didactisch verantwoorde principes vindt getuigen
(Van den Bossche, 2011b, p. 88). Zoals intussen allicht bekend, brengt Landquists
furieuze recensie een storm aan reacties teweeg. Voor- en tegenstanders van het boek
voeren nog maandenlang polemiek in de lezerskolommen van de Zweedse dagbladen
(Van den Bossche, 2011b, p. 88). Brandpunt van de verhitte discussie is de vraag
welk effect Pippi's bandeloze gedrag op onschuldige kindertjes zou hebben. Bezorgde
ouders en leerkrachten geven aan Landquists ongerustheid te delen, terwijl
Pippi-adepten ze weglachen als overdreven (Lundqvist, 1979, pp. 231-252).
Tegen de tijd dat Pippi Langkous in 1952 in het Nederlands verschijnt bij uitgeverij
Born, is die storm al lang gaan liggen. Tegen de achtergrond van de hetze in Zweden
steekt de Nederlandstalige receptie van het boek af als een luchtig zomerbriesje. De
teneur in de Vlaamse en Nederlandse kritieken is dat dit vrolijke boek jonge lezers
enorm zou aanspreken, en dat zij heus wel in staat zouden zijn om fictie van realiteit
te onderscheiden. In

2
3

Wie specifiek in de vormelijke aspecten van de adaptaties van Pippi Langkous geïnteresseerd
is, kan daar meer over lezen in Van den Bossche (2011a, 2011c).
Voor een uitgebreide analyse van Pippi Langkous als een carnavaleske factor in het bestaan
van Tommy en Annika verwijs ik naar Van den Bossche (2011b).
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een bespreking in de Nederlandse, rooms-katholieke Rafaëlcatalogus wordt het
inbeeldingsvermogen geprezen van de schrijfster die erin slaagde een boek te schrijven
‘zoals men zichzelf wel eens droomde’, en wordt Pippi Langkous aanbevolen ‘[v]oor
ieder die een jong hart heeft’ (Rafaëlcatalogus, 1954, p. 21). Ook bij de beoordeling
van latere edities wordt de klemtoon gelegd op het fantasievolle karakter van de
verhalen. De critici van zusterpublicatie IDIL-Gids voor jeugdlectuur schrijven: ‘De
dwaze invallen van de originele Pippi maken dit boek tot een sprankelend geheel,
waarvan kinderen met veel fantasie zullen smullen’ (IDIL-Gids, 1959b, z.p.). Zij
zijn er dan ook van overtuigd dat ‘vrijwel ieder kind genieten kan van de talrijke
komische situaties’ in de ‘opwindend[e] en amusant[e]’ Pippi-boeken (IDIL-Gids,
1958, z.p.). Aan Vlaamse zijde wordt Pippi Langkous eveneens warm onthaald.
Boekengids-recensent Bert de Bois is helemaal weg van de ‘knapp[e] en pittig[e]’
Pippi en is van mening dat iedereen het boek zou moeten lezen (De Bois, 1952, p.
316). Hij merkt bovendien op: ‘Voor hen die graten zoeken waar ze niet zijn: Pippi
is wel neutraal, maar wat zouden we met O.L. Heer doen in deze fantastische
kinderwereldincarnatie’ (De Bois, 1952, p. 316).4
Uit religieuze hoek komt er alvast geen tegenwind voor Pippi Langkous, en ook
tegenwerpingen van een didactische strekking blijven uit. Wat opvalt, en tegen de
verwachtingen indruist, is het relativeringsvermogen van de Nederlandstalige
kinderliteratuurcritici. Zij wijzen de heikele punten die het Zweedse debat beheersten
kordaat van de hand. Zo stelt een anonieme recensent in de eerder genoemde
Rafaëlcatalogus: ‘In de drie deeltjes uit de Pippi Langkous-reeks worden zulke dwaze
avonturen verteld van Pippi met haar vriendje Tommy, dat ze tü dwaas en tü
fantastisch zijn om gevaar tot navolging bij de lezertjes op te leveren’
(Rafaëlcatalogus, 1959, p. 4).5 In IDIL-Gids luidt het vergelijkbare oordeel als volgt:
‘Door de verregaande fantasie bestaat er weinig kans, dat het kind de dwaze streken
van Pippi zal proberen na te doen’ (IDIL-Gids, 1958, z.p.).6 De nuchtere
Nederlandstalige recensenten schatten het morele oor-

4
5
6

Zie ook: Van den Bossche (2011b, p. 72).
Dit oordeel wordt woordelijk herhaald in Rafaëlcatalogus (1960, p. 4); Rafaëlcatalogus
(1961, p. 4) en Rafaëlcatalogus (1962, p. 4).
Vergelijk IDIL-Gids (1959a, z.p.); nadruk in origineel: ‘zó fantastisch en zó dwaas, dat ze
door de lezertjes niet na te volgen zijn en daarom ook geen gevaar kunnen opleveren.’
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delingsvermogen van de gemiddelde kindlezer hoog in en zien bijgevolg geen graten
in het tegendraadse gedragspatroon van Pippi Langkous. Tot slot oordeelt een
recensent voor Lektuurgids: ‘Hoe druk ook, toch blijft het boekje pedagogisch
aanvaardbaar’ (Lektuurgids, 1958, p. 188). Al bij al verliep de introductie van Pippi
Langkous in ons taalgebied dus behoorlijk vlot en had ze hier van bij het begin de
wind in de zeilen.

De emancipatie van de kindlezers
Ook later krijgt Astrid Lindgren niets dan lof voor het boek. In het verdere verloop
van Pippi's loopbaan in de Lage Landen springt de klemtoon op de normdoorbrekende
attitude van het figuurtje in het oog. Een algemene tendens is dat er nadruk gelegd
wordt op het feit dat Pippi regels breekt en dingen doet die doorsnee kinderen niet
mogen. Ze wordt gezien als bevrijd, non-conformistisch en anti-autoritair,7 en haar
onafhankelijkheid wordt als haar aantrekkelijkste eigenschap beschouwd (Van der
Jagt, 1999, p. 30). Kunstcriticus Marijn van der Jagt, bijvoorbeeld, geeft aan het
verzet tegen gezag te bewonderen:
Wat Pippi tot een waarlijk moderne held maakt, is haar niet aflatende strijd
tegen de orde. De orde die volwassenen gebruiken om het leven te
structureren. De orde die de angst voor de chaos bezweert, maar die ieder
avontuur buitensluit. (Van der Jagt in Boonstra, 1992, z.p.)
In tegenstelling tot de Zweedse Pippi-tegenstanders van het eerste uur zien de Vlaamse
en Nederlandse beoordelaars die tegendraadsheid niet als een risicofactor voor het
lezerspubliek, maar interpreteren ze die juist als een voordeel. De literaire representatie
van grensoverschrijdend, anti-autoritair gedrag zoals dat van Pippi heeft volgens een
groot deel van Nederlandstalige critici een bevrijdend effect op de lezers. In hun
beoordeling van de Pippi-boeken lijken zij bedenkingen die eigen zijn aan het
perspectief van volwassenen opzij te kunnen zetten en voorrang te geven aan wat zij
zien als de noden van de kindlezers. Op die manier sluit hun

7

Zie bijvoorbeeld: IDIL-Gids (1958, z.p.); Trouw (1974, z.p.); Gelder (2004, p. 25); Van
Nieuwenborgh (2002, p. 10).
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interpretatie aan bij een overtuiging die Annie M.G. Schmidt formuleerde in Van
Schuitje varen tot Van Schendel (1954), waarin ze stelde dat ondeugende elementen
in kinderboeken kunnen dienen om de energie van kinderen op te vangen (De Vries,
1989, p. 188).
Al in de jaren zeventig, toen Pippi letterlijk opnieuw in beeld kwam met de release
van de televisieserie, wordt haar positieve psychologische effect belicht. In een stuk
in De Tijd uit 1972 lezen we bijvoorbeeld: ‘[T]egenwoordig zeggen pedagogen dat
Pippi [...] alleen maar goede krachten naar boven brengt bij het kind. Of zoals een
pedagoog het zei: de kinderen kunnen met een onschuldige bezigheid als lezen (van
Astrid Lindgrens succesboek) hun agressie kwijt’ (De Tijd, 1972, z.p.). Ruim een
kwarteeuw later, in een bespreking van de tekenfilmserie gebaseerd op de trilogie,
merkt Dana Linssens op dat Pippi's gedrag in het bijzonder tot de verbeelding spreekt
van heel jonge kinderen, ‘die net ontdekken hoe heerlijk het is om volwassenen te
slim af te zijn’ (Linssens, 1998, p. 13). Ook Hanneke de Klerck neemt de impact van
de verhalen op mentaal vlak in overweging. Zij benadrukt het belang van het feit dat
de roodharige rebel macht belichaamt, en dat het de wensdroom van elk kind is om
macht te verwerven, ‘want alles en iedereen heeft macht over hen’ (De Klerck, 1997,
p. 39).8 In dezelfde geest vraagt Gertie Evenhuis zich af: ‘[W]aar zouden kinderen
met hun drang tot rebellie in onze georganiseerde maatschappij moeten blijven als
Pippi Langkous, die plaatsvervangende anarchist, er niet was?’ (Trouw, 1974, z.p.)
Terugblikkend stellen verscheidene beoordelaars dat de boeken over Pippi een
bevrijding moeten zijn geweest voor het toenmalige kinderpubliek, in een tijd waarin
kinderen nog niet veel te zeggen hadden en assertiviteit nog niet gestimuleerd werd,9
waarmee meteen geïmpliceerd wordt dat de figuur Pippi Langkous mee aan de basis
lag van de veranderingen die ervoor zorgden dat de zaken er nu anders voor staan.
Eveneens vermeldenswaard in deze context is de vergelijking die schrijver Maxim
Februari (2002, p. 17) maakt tussen het wereldbeeld dat

8

9

Vergelijk volgende opmerking van Anita Twaalfhoven (1998a, p. 7): ‘Het recalcitrante en
avontuurlijke gedrag is natuurlijk het grote geheim van Pippi's succes, want elk kind komt
in elke tijd in botsing met de normen van de volwassen wereld.’
Zie bijvoorbeeld: Boonstra (1992, z.p.); Franck (2003, p. 13); Michiels (2004, p. 27).
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naar voren komt in Pippi Langkous en de liberale filosofie van Robert Nozick, zoals
uiteengezet in diens Anarchy, State and Utopia uit 1975. Naar Februari's mening
zijn de openingsscènes van het eerste Pippi-boek, waarin beschreven wordt hoe
ongebonden Pippi is, de perfecte belichaming van Nozicks gedachtegoed. Met haar
beslissing om naar bed te gaan wanneer ze zelf wil en om snoep te eten in plaats van
levertraan in te nemen is ze de ultieme verpersoonlijking van Nozicks notie van het
vrije, autonome individu, aldus Februari (2002, p. 17).
Tot op vandaag wordt Pippi gezien als ‘de schutspatroon van het opstandige kind’
(Gelder, 2004, p. 25), maar ook als een prototype binnen het oeuvre van Astrid
Lindgren. Rita Verschuur, die het leeuwendeel van Lindgrens werken naar het
Nederlands vertaalde, benoemt gelijkenissen met andere Lindgren-figuren
(Twaalfhoven, 1998b, p. 17). Zo wijst ze op de sterke verwantschap tussen Pippi en
Karlsson, en plaatst daarbij de kanttekening dat Karlsson een extremere versie van
Pippi is, omdat hij vaak zijn macht misbruikt, terwijl Pippi dat nooit doet
(Twaalfhoven, 1998b, p. 17). Verder noemt Verschuur ook Madieke en Lotta als
Pippi-varianten, maar vindt ze de karaktertekening van het laatstgenoemde personage
fijnzinniger (Twaalfhoven, 1998b, p. 17). Andere recensenten zien ook
overeenkomsten tussen Pippi en Madieke op het vlak van autonomie, en verder met
Michiel, die net zo'n deugniet wordt gevonden.10
Wat de Vlaamse en Nederlandse critici globaal genomen erg sterk lijken te
waarderen, is dat Astrid Lindgren kinderen niet als passief bekijkt, maar hen een
zekere ‘agency’ of daadkracht toekent, terwijl ze de autoriteit van volwassenen, die
maar al te vaak als vanzelfsprekend wordt gepresenteerd, ondermijnt. Wat eveneens
in goede aarde valt, is haar pleidooi voor meer zelfbeschikkingsrecht voor kinderen,
alsook haar keuze om hen neer te zetten als subjecten in plaats van als objecten (De
Standaard, 2005, p. 13). In feite behandelt Lindgren in de Pippi-verhalen juist de
kwestie die aan de kern van de hele kinderliteratuur ligt: de verhouding tussen
kinderen en volwassenen. En het is precies dit gegeven dat in de receptie van Pippi
Langkous in het Nederlandse taalgebied doorslaggevend is gebleken.

10

Roelants (1968, p. 126); Leeuwarder Courant (1967, z.p.).
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De cultus van het kind
Het kindbeeld van Astrid Lindgren, zoals dat onder meer uit de Pippi-boeken spreekt,
sluit aan bij de principes van de zogeheten ‘hervormings-pedagogiek’ [reform
pedagogy] die in de eerste helft van de twintigste eeuw in zwang kwam. Een centrale
figuur in deze beweging was de Zweedse schrijfster Ellen Key. In De eeuw van het
kind (1900) propageerde ze de individualiteit van kinderen als sturend principe voor
de opvoeding. Onder invloed van haar radicale ideeën kwam de klemtoon te liggen
op het recht van elk kind om op zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen. Een logisch
gevolg van dat uitgangspunt is dat de rol van volwassenen in de opvoeding aanzienlijk
kleiner wordt (Kåreland, 2009, p. 19). In navolging van Key promootten schrijver
en pedagoog A.S. Neill en filosoof Bertrand Russell een vrije opvoeding, met als
centrale premisse de verwerping van gehoorzaamheid aan ouders en opvoeders
(Surmatz, 2005, p. 71).
Astrid Lindgren bleek goed vertrouwd met hun ideeën. In een brief gericht aan de
uitgevers van Bonniers, die ze ter begeleiding bij het manuscript van Pippi Langkous
had gevoegd, verwees ze er expliciet naar:
Bij Bertrand Russell ([Education and the Good Life; svdb], p. 85) lees ik
dat het voornaamste instinctieve kenmerk van de kindertijd het verlangen
om op te groeien is, of, beter gezegd, het verlangen naar macht, en dat een
normaal kind zich in zijn of haar gedachten verliest in machtsfantasieën.
Ik weet niet of Bertrand Russell gelijk heeft, maar ik ben geneigd het te
geloven, afgaande op de onnoemelijk grote populariteit die Pippi Langkous
nu al een paar jaar geniet bij mijn eigen kinderen en hun vriendjes van
dezelfde leeftijd. (Lundqvist, 1979, p. 16; mijn vertaling)
Zoals gezegd kan je Pippi Langkous zien als de ultieme verpersoonlijking van een
combinatie van macht, individualisme en vrijheid, en daarmee dus ook van die vrije
pedagogiek.11

11

Bonniers deelde Lindgrens enthousiasme voor de hervormingspedagogie niet, en wees het
manuscript af.
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‘Geef kinderen liefde, meer liefde en nog meer liefde. Dan komen de goede manieren
vanzelf.’ Zo luidt een van Lindgrens eigen motto's wat betreft opvoeding, aangehaald
door Petra Sjouwerman (2005, p. 15). Het beeld van de schrijfster als kindervriend
en verdediger van hun rechten en vrijheid speelt inderdaad een sleutelrol in de
perceptie in het Nederlandse taalgebied. Een treffende aanwijzing hiervoor is de
verwijzing naar haar thuisland als ‘[h]et kindvriendelijke Zweden van Astrid Lindgren’
(Ruyters, 2007, p. 16). In de ogen van de recensenten vertegenwoordigt Lindgrens
kindbeeld typisch Zweedse pedagogische principes. Zoals Jannah Loontjens opmerkt,
lijkt haar werk ‘ook een uitdrukking van de Zweedse neiging om de ontwikkeling
van het kind centraal te stellen in het leven,’ wat onder meer inhoudt ‘dat kinderen
zo lang mogelijk de vrijheid moet worden gegund om te kunnen spelen en de eigen
verbeelding de vrije loop te kunnen laten, waardoor Zweedse kinderen pas op hun
zevende verplicht naar school moeten’ (Loontjens, 2007, p. 12). Loontjens
onderstreept niet alleen het belang van de hervormingspedagogie, maar suggereert
ook dat Lindgren deze heeft geïnspireerd.12

Het verlangen nimmer greut te worden
Het summum van de cultus van het kind die deze pedagogiek voorstond, is misschien
wel de episode met de peperneutpillen, een van de sleutelscènes uit de Pippi
Langkous-trilogie. Het laatste boek eindigt met Pippi die weigert op te groeien (en
Tommy en Annika volgen in haar kielzog). In Pippi's optiek is volwassen worden
‘niet iets om naar te verlangen [...]. Grote mensen hebben nooit iets leuks. Zij hebben
alleen maar een heleboel vervelend werk en gekke kleren en likdoorns en
inkomensbelasting’ (Lindgren, 2002, p. 360). De doorslaggevende factor in de
redenering van de drie kinderen is dat er niet meer gespeeld mag worden. Dat zien
zij als het ultieme nadeel aan volwassen zijn en zoiets kunnen ze zich echt niet
voorstellen, waarop ze het besluit nemen dat zij voor altijd plezier zullen

12

Dat doet ook Petra Sjouwerman, die benadrukt dat veel van Lindgrens boeken de twee pijlers
van de Scandinavische stijl van opvoeden belichamen, met name, ‘het kind moet zo lang
mogelijk kind kunnen zijn en het moet vrij kunnen spelen, dat wil zeggen zonder
bemoeienissen van vaders, moeders of andere grote mensen’ (Sjouwerman, 2010, p. 20).
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hebben. De daaraan gekoppelde wens om nimmer ‘greut’ te worden, zoals het in de
Nederlandse vertaling heet, komt neer op het verwerpen van de superioriteit van
volwassenen in verhouding tot kinderen die onze samenleving kenmerkt, zoals ook
enkele van de Vlaamse en Nederlandse recensenten vermelden.13 Pieter Steinz (2012,
z.p.) merkt verder op dat dit een eigenschap is die Pippi deelt met Peter Pan. Marijn
van der Jagt geeft aan dat de ‘afkeer van vroeg-oude volwassenen met hun benepen
regels en gebrek aan fantasie’ een eigenschap is die Lindgrens werk gemeen heeft
met dat van Annie M.G. Schmidt (Van der Jagt, 1999, p. 30). Maxim Februari betrekt
dan weer Godfried Bomans in de vergelijking: hij bemerkt dat het nastreven van
vrijheid, dat kenmerkend is voor de boeken van zowel Schmidt als Lindgren (en op
de spits gedreven wordt in Pippi Langkous), ook terug te vinden is in Bomans roman
Wonderlijke nachten uit 1949 (Februari, 2008, p. 3).
Het motief van het eeuwige kind blijkt ook een belangrijke factor in de receptie
van het boek, aangezien het een aspect is dat lezers blijft aanspreken. Pieter Steinz
laat zien dat dit element voor hem erg veel betekenis heeft:
Cynici zullen zeggen dat zo'n wonderpilletje niet bestaat, en dat Vadertje
Tijd korte metten maakt met dit soort naïeve kinderen. Maar de cynici
hebben ongelijk. Als er drie personages al 65 jaar lang geen spat ouder
zijn geworden, dan zijn het Tommy, Anneke en Pippi. Geef mij zo'n
pilletje. (Steinz, 2010, z.p.)
Voor hem symboliseert het niet alleen een bepaald kindbeeld, maar ook de
onsterfelijkheid en tijdloosheid van het verhaal op zich.

De emancipatie van de meisjeslezers
Astrid Lindgrens bevestigende houding tegenover kinderen, en de daaruit volgende
emancipatie van de kindlezers, is een bepalende factor in de receptie van Pippi
Langkous. Daarbovenop wordt haar invloed op de vrouwelijke helft van haar publiek
in het bijzonder geaccentueerd. De

13

Zie bijvoorbeeld: Steinz (2012, z.p.).

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

19
Vlaamse en Nederlandse recensenten lauweren Lindgren omwille van haar
progressieve houding wat betreft genderkwesties, die hun relevantie niet blijken te
verliezen (Twaalfhoven, 1998a, p. 7). Vooral de doorbreking van de traditionele
rolverdeling in de Pippi-verhalen draagt hun goedkeuring weg.14 Wat bijzonder sterk
wordt gewaardeerd is dat Pippi geen mannen of jongens nodig heeft, en ze wordt om
die reden beschouwd als een sterk, positief voorbeeld voor meisjes die daarmee hun
zelfvertrouwen kunnen opkrikken.15 In een portret van de auteur in Jeugdboekengids
stelt Fred de Swert bijvoorbeeld: ‘Iedere Dolle Mina-vereniging enigszins bekommerd
om het rolpatroon, zal hier een ruime bloemlezing van (on)ver-wachte mogelijkheden
aantreffen’ (De Swert, 1974, z.p.). In haar hoedanigheid van ‘op kindermaat gesneden
feministe’ (Verniers, 1998, p. 11) wordt Pippi dan ook onthaald als een ‘verfrissend
rolmodel in de wereld van Barbie's [sic]’ (Pels, 2000, p. 3).
Lindgren wordt bovendien geprezen omdat ze met het aanspreken van de
genderkwestie haar tijd ver vooruit was.16 De Pippi-boeken worden op dit vlak als
baanbrekend en exemplarisch gezien, omdat het hoofdpersonage ‘de toon zou zetten
voor de geëmancipeerde meisjesfiguren in kinderboeken van na de tweede
wereldoorlog,’ zoals Lieke van Duin (1992, z.p.) stelt. Tegenwoordig staat de naam
Pippi Langkous synoniem voor ‘girlpower’,17 zoals onder meer blijkt uit de
veelbetekenende titel die Nico Heemelaar (1998, p. 20) zijn recensie van de musical
meegaf: ‘Girlpower begint bij Pippi Langkous’, lezen we daar. De feministische
dimensie van de werken heeft dus eveneens in gunstige zin invloed gehad op de
receptie van de Pippi Langkous-trilogie.18
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Pels (2000, p. 3); Jansen (2002, p. 11).
Anoniem (2006, p. 65); Jansen (2002, p. 11); Anoniem (2011, z.p.).
Van Duin (1992, z.p.); Heemelaar (1998, p. 20); Pels (2000, p. 3).
Van de Graaf (1998, p. 19); Heemelaar (1998, p. 20); Twaalfhoven (1998a, p. 7).
Hier kunnen twee kanttekeningen bij geplaatst worden. Ten eerste blijkt in Vlaanderen en
Nederland weinig bekend dat Lindgren ook een aantal erg traditionele meisjesboeken
geschreven heeft. Britt-Mari lucht haar hart (1944) noemde ik al, maar ook in Kati in Amerika
(1950), Kati in Italië (1952) en Kati in Parijs (1953) worden de typische genderrollen
bevestigd. Daarnaast dient vermeld dat Pippi Langkous lang niet de eerste geëmancipeerde
literaire figuur is. Zie Surmatz (2005, pp. 91-101) en Wahlström, E., Fria flickor före Pippi.
Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis: Astrid Lindgrens föregångare.
Göteborg/Stockholm, Makadam, 2011.
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Hoge bomen vangen toch wel wat wind
Hoewel de Pippi-vete niet vanuit Zweden naar onze contreien kwam overgewaaid,
en de drie delen in Vlaanderen en Nederland erg positief onthaald werden, zijn hier
toch ook heel af en toe kritische stemmen hoorbaar. Enige indicaties van lichte
tegenwind voor Pippi Langkous staken pas zeer recentelijk de kop op. In 2011 maken
enkele Vlaamse en Nederlandse kranten melding van beweringen van een Duitse
onderzoekster die de Pippi-boeken afdoet als racistisch.19 Feministe en theologe Eske
Wollrad, die de discriminerende ondertoon in verschillende bekende kinderboeken
blootlegde, maakt bezwaar tegen het feit dat ‘Astrid Lindgren Pippi's neiging om te
liegen [toeschrijft] aan haar lange verblijf in Afrika. Al Pippi's dwaasheden worden
toegeschreven aan haar contact met de negers’ (Het Nieuwsblad, 2011, p. 11).
Bovendien bevatten de boeken volgens Wollrad tekenen van een imperialistische
houding, zo wordt gemeld: ‘In de Pippi Langkous-boeken komen donkere kindertjes
voor die eerbiedig buigen voor blanke mannen. De buigende negertjes van het eiland
Taka Tukaland zijn een teken van verborgen racisme’ (Het Nieuwsblad, 2011, p.
11). Eske Wollrad raadt dan ook aan dat ouders de racistische passages in de verhalen
met hun kinderen zouden bespreken.20 In de Vlaamse dagbladen worden de
opmerkingen van de theologe zonder enige vorm van kritiek overgenomen.
In NRC Handelsblad en Het Parool worden Wollrads opvattingen echter met wat
meer zin voor nuance behandeld. In de laatstgenoemde krant wordt opgemerkt dat
in Lindgrens tekst staat dat de eilandbewoners die Pippi als een prinses verwelkomen
voor haar buigen ‘om onbegrijpelijke redenen’ (Het Parool, 2011, p. 34). Er wordt
terecht op gewezen dat de verteller in het oorspronkelijke verhaal afstand neemt van
die houding. De bewust passage gaat als volgt:

19
20

Het Nieuwsblad (2011, p. 11); Het Belang van Limburg (2011, p. 13); Het Laatste Nieuws
(2011, p. 10); NRC Handelsblad (2011, z.p.); Het Parool (2011, p. 34).
Het Nieuwsblad (2011, p. 11); Het Belang van Limburg (2011, p. 13); Het Laatste Nieuws
(2011, p. 10).
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de kleine zwarte Taka-Tuka-kindertjes [naderden] Pippi's troon. Om de
een of andere onbegrijpelijke reden hadden ze het in hun hoofd gekregen
dat een blanke huid veel mooier was dan een zwarte, en daarom kwamen
ze vol eerbied op Pippi, Tommy en Annika toe gelopen. Pippi was
bovendien prinses. Toen ze vlak voor Pippi waren gekomen, wierpen ze
zich allemaal tegelijk voor haar op hun knieën en bogen hun hoofd naar
de grond. (Lindgren, 2002, p. 315; mijn cursivering)
Hier kan bovendien aan toegevoegd worden dat de mogelijke perceptie van Pippi's
houding als imperialistisch verder ondermijnd wordt door haar repliek: ‘Pippi sprong
vlug van de troon af. “Wat zie ik?” zei ze. “Spelen jullie hier ook al dingenzoeker?
Wacht, ik doe mee!”’ (Lindgren, 2002, p. 315) Met haar speelse reactie geeft ze een
anti-imperialistische draai aan de situatie, al komt dat blijkbaar niet voor alle lezers
op die manier over.21
Verder komt in het anonieme stuk in NRC Handelsblad (2011, z.p.) ter sprake dat
de erfgenamen van Astrid Lindgren zich eerder al genoodzaakt zagen om op
beschuldigingen van racisme te reageren. In Zweden laaide de postkoloniale discussie
op in 2004, toen men voorstelde om de term ‘negers’ uit de boeken te verwijderen.
Hierop formuleerde dochter Karin Nyman een voorwoord bij een nieuwe editie van
Pippi Langkous gaat aan boord, waarin ze vooral bepleitte dat het boek in de juiste
historische context gezien zou worden, met name de jaren veertig, toen ‘negers’ het
gangbare woord was voor zwarte mensen (Nyman, 2004 [2009], p. 3). Nyman gaat
overigens nog een stapje verder door te stellen dat de controverse gezien kan worden
als een weerspiegeling van Pippi's neiging tot provoceren:
De zaken liggen niet zo eenvoudig als men misschien kan geloven. Pippi
[...] is nooit in staat geweest zich gepast te gedragen. Aan haar oneerbiedige
gedrag kan niemand raken. Daarentegen zien wij niet in dat ze zich, waar
dan ook in de boeken, bevooroordeeld zou opstellen. (Nyman, 2004 [2009],
p. 3; mijn vertaling; cursivering in origineel)
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Zie verder ook: Surmatz (2007).
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Nyman verwerpt de suggestie dat het eenvoudigweg schrappen van de term het
probleem zou oplossen. Zoals in het artikel in het NRC (2011, z.p.) aangetoond wordt,
beweert ze tevens dat Pippi zich net altijd verzet tegen stereotypen en onderdanig
gedrag. In dit verslag wordt het geschil in elk geval minder zwart-wit (‘pun intended’)
afgeschilderd dan in sommige van de andere krantenartikelen het geval was.
Literatuurcriticus Michiel Leezenberg (2008, pp. 4-5) speelde eerder ook al in op
de perceptie van de Pippi-boeken als racistisch getint. In een reeks essays over
‘imaginaire bestemmingen’ leidt hij Pippi Langkous in Taka-Tukaland als volgt in:
Deze gids neemt de lezer mee op een lange boottocht naar een onbekend,
geheimzinnig en angstaanjagend land ver buiten de beschaafde wereld,
waar een blanke man met harde hand heerst over de inheemse bevolking.
[...] de religie van de lokale negerbevolking lijkt niet verder te gaan dan
het vereren en bewonderen van de blanken in hun midden. [...] ze [lopen]
schaars gekleed of zelfs geheel naakt [rond], [spreken] een gebroken variant
van de taal der blanken, en [zouden] als ze de kans krijgen het liefst
mensenvlees eten. Overigens is dit boek vandaag de dag vooral bekend
dankzij een nogal vrije verfilming [...].
Het ligt voor de hand te denken dat het hier om Joseph Conrads Heart of
Darkness gaat, en om Francis Ford Coppola's bewerking ervan in
Apocalypse Now. Maar al is het bovenstaande daarop van toepassing,
eerlijk gezegd heb ik toch een andere klassieker uit de wereldliteratuur in
gedachten [.] (Leezenberg, 2008, p. 4)
Leezenberg trekt dus een parallel tussen het Taka-Tukaland van Lindgren en het
Afrika dat Joseph Conrad afschilderde in Heart of Darkness (1899). De gelijkenissen
die hij ziet slaan onder meer op de beschuldigingen van imperialisme. Hij geeft aan
de controverse te begrijpen, omdat die gevoed wordt door de eendimensionale
beschrijving van de exotische setting. Hierover stelt hij vast: ‘beide lijken een heel
werelddeel te reduceren tot slechts een decor voor de handelingen en obsessies van
de westerlingen’ (Leezenberg, 2008, p. 4). Zelf is hij echter milder van oordeel. Hij
haalt
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Karin Nymans verdediging van het gebruik van de term ‘negers’ aan, maar geeft wel
toe dat de afbeelding van de inheemse bevolking in raffiarokjes achterhaald is
(Leezenberg, 2008, p. 4).
Daarnaast valt hij Lindgren (en Conrad) bij wat betreft hun impliciete kritiek op
de imperialistische attitude van kolonisatoren, die in de plot vervat zit: ‘Aanvankelijk
lijkt de reisbestemming middenin de wildernis het totale tegendeel van de westerse
beschaving, maar gaandeweg blijkt hoe moeilijk het is om het - schijnbaar
vanzelfsprekende - onderscheid tussen beschaving en barbarij, tussen wet en misdaad
te handhaven’ (Leezenberg, 2008, p. 4). Bovendien is hij van mening dat zowel Heart
of Darkness als Pippi Langkous in Taka-Tukaland, hoewel ze misschien enkele
laakbare stereotypen bevatten, van grote waarde zijn omdat ze de lezer een spiegel
voorhouden. Hij schrijft: ‘[T]egelijkertijd geven ze uiting aan onze diepste angsten
- zoals de angst voor het onbekende, die sterker wordt met elke kilometer die je
verder in het oerwoud doordringt - en aan onze fantasieën over menselijke wreedheid’
(Leezenberg, 2008, p. 5). Doordat de grenzen tussen goed en kwaad ter discussie
gesteld worden, zo stelt hij, ‘[blijkt] het literaire bezoek aan het barbaarse uiteinde
van de wereld niets meer dan een verkenning van het onbekende en barbaarse in
jezelf’ (Leezenberg, 2008, p. 5). Om die reden doen de elementen in de verhalen die
als discriminerend opgevat zouden kunnen worden er voor hem niet toe. De literaire
waarde van de werken blijft overeind, en het feit dat Pippi Langkous in Taka-Tukaland
‘door steeds nieuwe generaties met waardering en herkenning wordt gelezen’ spreekt
boekdelen, aldus Leezenberg (2008, p. 4).

Een behouden vaart
Het bescheiden vleugje van postkoloniale kritiek doet inderdaad geen afbreuk aan
de status van Pippi Langkous. De receptiegeschiedenis van de trilogie in het
Nederlandse taalgebied, waarvan de hoofdlijnen hier uitgezet werden, leest als het
logboek van een uiterst behouden vaart. Pippi is misschien wel ‘het beroemdste
meisje ter wereld’ (Van Lenteren, 2007, p. 22), en kan met recht en rede een
onwankelbare drijvende kracht in het oeuvre van Astrid Lindgren genoemd worden.
De auteur en haar perso-
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nage worden met elkaar vereenzelvigd, dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de
schrijfster ontelbare keren de geestelijke moeder van Pippi genoemd wordt (Van den
Bossche, 2015). Bij haar overlijden kopte de krant Het Belang van Limburg
veelzeggend ‘De moeder van Pippi is nu pas echt een engel’ (net zoals Pippi's moeder
in het boek) (Driessens, 2002, p. 38). In Het Nieuwsblad lazen we de volgende
mededeling, die al even betekenisvol is: ‘Het sterkste meisje ter wereld is dood’ (Van
Nieuwenborgh & De Leur, 2002, p. 10).
Hoe iconisch het figuurtje wel niet geworden is, toont een voorbeeld uit Junibacken
aan. Toen dat Stockholmse Lindgren-museum geopend werd, nam Pippi letterlijk
slechts een bescheiden plaats in, die desalniettemin niet mis te begrijpen was. Dat
geeft ook Judith Eiselin aan in Wonderland. De wereld van het kinderboek:
Twee immense schoenen op een hoofdkussen: dat is alles wat er van Pippi
Langkous te zien is in Junibacken [...]. En dat is ruim voldoende voor
mensen van over de hele wereld om te weten wie daar ligt. Iedereen weet
hoe Pippi slaapt. Alle kinderen kennen Pippi, dromen van Pippi, willen
Pippi ontmoeten of haar misschien zelfs zijn. (Eiselin, 2002, p. 156)
Tot slot stelt Eiselin: ‘Het is moeilijk te zeggen wie inmiddels beroemder is, schrijfster
Astrid Lindgren of haar onovertroffen schepping: Pippilotta Victualia Rolgordyna
Kruizemunta Efraimsdochter Langkous’ (Eiselin, 2002, p. 157). Pippi Langkous
heeft in de ogen van Vlaamse en Nederlandse kinderboekenrecensenten en
-onderzoekers een plaats verdiend tussen de allergrootsten, zoveel staat vast.
Bovendien steekt ze haar neus aan het venster van het bredere literaire veld, waar ze
bejubeld wordt door onder meer Pieter Steinz, Michiel Leezenberg, Max Februari
en Arnon Grunberg.22 Dat verleent het palmares van Pippi Langkous dat extra tikkeltje
glans en maakt ons benieuwd naar waar ze over nog eens zeventig jaar zal staan.

22

Zie het artikel van Helma van Lierop-Debrauwer elders in dit nummer.
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De wereld van Astrid Lindgren in beelden
Pippi Langkous-illustraties in Zweden en Duitsland
Bettina Kümmerling-Meibauer1
Veel klassiekers die tot de wereldliteratuur voor kinderen behoren, kennen een
onlosmakelijke eenheid van tekst en beeld: je kunt je het ene element niet zonder het
andere voorstellen. Voorbeelden hiervan zijn Erich Kastners Emiel en zijn detectives
(1929)2 met de onmiskenbare afbeelding van Walter Trier op het omslag, A.A. Milnes
Winnie de Poeh (1924) met de zwart-wit-illustraties van Ernest H. Shepard, Antoine
de Saint-Exupüry's filosofische vertelling De kleine prins (1946) met zijn eigen
tekeningen van filigraan, en de door Tove Jansson zelf geïllustreerde negen boeken
uit de Moemin-reeks (1945-1970).3
Ook bij Astrid Lindgren is dit het geval. De Bolderburen-serie (1947-952) of Ronja
de roversdochter (1981) associeert men altijd met het omslag en de tekeningen van
de uit Estland afkomstige kunstenares Ilon Wikland (geboren in 1930). Oorspronkelijk
werden de Bolderburen-boeken door Ingrid Vang Nyman geïllustreerd, maar zij
kreeg geen onverdeeld positieve reacties. De Zweedse literatuurcritica Eva von
Zweigbergk noemde de kinderfiguren ‘grijnzende idioten’(Gram, 2003, p. 31).
Daarom verzocht de Zweedse uitgever Rabün & Sjögren Wikland om de nieuwe
uitgaven van de boeken vanaf 1954 te illustreren. Met deze tekeningen werd Wikland
bekend als illustratrice van Lindgrens boeken. Bijna alle volgende oorspronkelijke
uitgaven van het werk van Lindgren, zoals Super-

1

2
3

Dit artikel is een enigszins bewerkte versie van ‘Astrid Lindgrens Bilderwelt: Pippi
Lang-strumpf-Illustrationen in Schweden und Deutschland’, verschenen in KJL&M:
Kinder-/Jugendliteratur und Medien in Forschung, Schule und Bibliothek, 59 (4), 2007, pp
19-27. De vertaling is van de hand van Marloes Schrijvers.
In deze vertaling zijn ook boektitels naar het Nederlands vertaald. De jaartallen verwijzen
echter naar de eerste, oorspronkelijke uitgave in het betreffende land, tenzij anders aangegeven.
Zie ook Kümmerling-Meibauer (2006) over het belang van illustraties in kinderboeken.
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detective Blomkwist (1946), Mio, mijn Mio (1954), Karlsson van het dak (1955-68)
en De gebroeders Leeuwenhart (1973), werden door haar van prenten voorzien.
Tot nu toe heb ik Pippi Langkous (1945) echter niet genoemd. Opvallend genoeg
zijn er bij het beroemdste boek van Lindgren geen illustraties die - internationaal
gezien - uitsluitend met deze jeugdliteraire klassieker geassocieerd worden.
Integendeel, veel landen binnen en buiten Europa hebben hun eigen beeld van Pippi
Langkous. In sommige landen, zoals Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland of
de Verenigde Staten, is er keuze uit wel vier verschillende Pippi's, en wellicht denken
veel kinderen en volwassenen zelfs allereerst aan de actrice Inger Nilsson, die in de
verfilmingen (1968-1973) van Ole Hellbom de rol van Pippi Langkous speelde.
Hoe deze vele Pippi-figuren tot stand gekomen zijn, hoe de illustraties in de
betreffende landen verschillen en welke invloed dit in verband met de vertalingen
op de receptie van Lindgrens werk heeft gehad, is tot op heden nog niet in detail
onderzocht.4 In deze bijdrage ga ik in op de illustraties in de originele Zweedse
uitgave en op vier verschillende geïllustreerde uitgaven die in Duitsland verschenen
zijn.

Pippi in Zweden: Ingrid Vang Nyman
De allereerste Pippi-tekening is van de hand van Astrid Lindgren zelf. Voor een
manuscript uit 1944, dat voor een prijsvraag werd ingediend, schiep Lindgren het
beeld van ‘oer-Pippi’. Met haar veel te grote schoenen, haar lange ledematen en
vlechten, haar breed lachende mond, haar te korte, uit verschillende stoffen aan elkaar
genaaide hemdjurk en haar merkwaardige lichaamshouding heeft ze hier veel weg
van een clown.5
De eerste Zweedse uitgave van Pippi werd door de Deense kunstenares Ingrid
Vang Nyman (1916-1959) geïllustreerd. Van deze uitgave kennen we allereerst het
handzame, bijna vierkante formaat, de stralend gele kleur

4

5

Zie ook het overzichtsartikel van Kümmerling-Meibauer (1995). Een vluchtig overzicht van
de verschillende Pippi Langkous-uitgaven biedt Essen (1977). Harris (1997) concentreert
zich op de Zweedse uitgaven en onderzoekt de receptie daarvan vanaf de jaren veertig tot
dan toe.
Het is de verdienste van de Zweedse literatuurwetenschapper Ulla Lundquist dat dit manuscript
werd opgemerkt (zie Lundquist, 1979).
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op het omslag en het aan de rand geplaatste portret van Pippi Langkous, die vanaf
links oprijst in het beeld en de toeschouwer ondeugend toelacht.6 Onderaan het beeld
is de aap Meneer Nilsson te zien, die groetend met zijn hoed zwaait. Wanneer we de
paginagrote zwart-witillustraties in het boek bekijken, wekken die de indruk in strijd
te zijn met de gebruikelijke perspectiefregels. De illustratrice heeft merkwaardig
geproportioneerde zaken getekend, die qua verhouding niet bij elkaar aansluiten en
evenmin passen in de ruimte waar ze geplaatst zijn. Alles lijkt te bewegen, waarbij
de wetten van de zwaartekracht niet langer in acht worden genomen. Afzonderlijke
dingen, zoals gouden munten, porselein, koffiekopjes, vogeleieren, stenen en sieraden,
worden naast elkaar gearrangeerd als in een stilleven. Waar stillevens in de beeldende
kunst echter de natura morte - de afstervende natuur - symboliseren, geldt dat niet
voor de illustraties van Vang Nyman: wat afgebeeld is, waaronder ook dieren en
personages, is allesbehalve dood of versteend. Integendeel, alles in het beeld is juist
onderhevig aan een door Pippi in werking gezette beweging.

Geïnspireerd door primitieve kunststromingen
De naïeve tekenstijl van Ingrid Vang Nyman, gekarakteriseerd door ononderbroken
zwarte lijnen om de objecten, het negeren van perspectiefregels, afwijkende
verhoudingen en het overschrijden van grenzen, kaders en ruimtes, wijst erop dat zij
zich baseert op moderne kunststromingen uit de eerste helft van de twintigste eeuw.7
Europese kunstenaars voelden zich eind negentiende, begin twintigste eeuw
aangetrokken door de zogenaamde primitieve kunst, die zich onderscheidt door
gestileerde vormen en het ontbreken van een naturalistisch kader. Aan het begin van
de twintigste eeuw ontstond daarnaast interesse voor door kinderen gemaakte kunst,
die onder andere Paul Klee en Pablo Picasso inspireerde,

6

7

Evenwel is deze canonieke omslag pas bij de vijfde oplage in 1947 gebruikt. Het omslag
van de originele uitgave toont weliswaar ook Pippi en de aap Meneer Nilsson, maar Pippi
kijkt hier naar de zijkant. Bovendien zijn de kleuren helderder. De tweede versie van het
omslag, waarop Pippi haar paard op haar hoofd draagt, verscheen voor het eerst in 1968 in
de Zweedse uitgave (zie ook Bengtsson, 2012, pp. 128-138).
De modern aandoende illustraties van Vang Nyman sluiten aan bij de tekst van Astrid
Lindgren, die door het Scandinavische literaire modernisme zijn beïnvloed. Zie ook Edström
(1990), Kåreland (1999), Druker (2007) en Nix (2009).
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evenals voor Japanse schilderkunst.8 Deze kunstvormen hebben veel invloed gehad
op de avantgarde-schilderkunst van het kubisme, fauvisme, dadaïsme, surrealisme
en de naïeve schilderkunst.

Enkele kenmerken van deze stromingen duiken ook bij Vang Nyman op, zoals te
zien is op de illustratie van Pippi en twee achtervolgende agenten op het dak. Pippi
springt net van het dak in de boom, en terwijl ze al door de lucht zweeft, slaagt ze
erin om haar hoofd naar de politieagenten te draaien en hen te plagerig aan te kijken.
Haar levendigheid wordt benadrukt door de afgezakte kousen, het losse bandje van
haar schoen en de rondwapperende haarlokken. Haar acrobatische toeren contrasteren
met de houding van de agenten, die in komische, groteske bewegingen het dak op
klimmen en er onzeker uitzien. William Moebius (1985) stelt dat Pippi met haar
buitengewone beweeglijkheid bijna een gelijkenis met een aap vertoont, en Nikolajeva
(2011) laat zien dat Pippi in de illustraties uitsluitend door haar handelingen en
lichaamstaal gekarakteriseerd wordt. De beelden tonen niets van haar gevoelens en
haar psychische gesteldheid. Zelfs het huis lijkt in beweging te zijn: ramen en deuren
staan open, waarbij de raamkozijnen en openslaande deuren uit hun scharnieren
dreigen te vallen, en de muur van de veranda is omgevallen. Alles in het beeld lijkt
buiten het kader te vallen en zich te bewegen.
Naar dit principe heeft Vang Nyman bijna alle beelden in de Pippi-boeken
ontworpen. In Pippi gaat aan boord (1946) kunnen we binnenkijken in Villa
Kakelbont. De voorgevel is weggelaten, zodat de toeschouwer de kamers kan zien:
vooraan links zien we de woonkamer, rechts de keuken en door een deur kijken we
Pippi's slaapkamer in, waar haar voeten zichtbaar zijn op het hoofdkussen van haar
bed. De ruimte is getekend vanuit een centraal perspectief, maar enkele
tegenstrijdigheden

8

De interesse in kinderkunst ontstond al rond 1900 als gevolg van bewegingen die
kunstonderwijs in Duitsland en Oostenrijk stimuleerden (zie ook Kümmerling-Meibauer,
2013).
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doorbreken de rechte lijnen: de uit hun scharnieren vallende ramen links en rechts,
de scheefstaande slaapkamerdeur en het onregelmatig geplakte behang vol vouwen
in de woonkamer. Niet alleen hierdoor komt er beweging in het beeld, ook de
weergave van Pippi's paard draagt daaraan bij. Het komt vanuit de woonkamer de
keuken in, zodat het voorste deel van zijn lichaam al in de keuken is, terwijl hij voor
de rest nog bijna eenderde van de woonkamer inneemt. Meneer Nilsson schommelt
aan de keukenlamp en rechts in de hoek is een spinnenweb met een omlaaghangende
spin te zien. Precies in het midden van het beeld bevindt zich een op het behang
geschilderde afbeelding van een dame met hoed en hooggehakte schoenen en bloemen
in haar opgeheven rechterhand. Deze schildering verscheen al in het eerste deel over
Pippi Langkous: daar houdt de dame in haar linkerhand een dode muis, terwijl de
rechterarm nog niet geschilderd is. Pippi knielt ervoor, zwaaiend met haar penseel,
om deze behangschildering te voltooien.
De compositietechniek van Vang Nyman is ook duidelijk zichtbaar op een illustratie
verderop in Pippi gaat aan boord, wanneer Pippi met de schoolklas een picknick
organiseert. Hier kijken we in vogelvluchtperspectief op een rechthoekige tafel, die
eruitziet als een geschilderde rechthoek zonder poten en het vlakke van de voorstelling
benadrukt. Om de tafel, bijna symmetrisch geordend, zitten de kinderen, bij wie we
op de kruin neerkijken of van wie we het omhooggerichte gezicht zien. De blik van
de toeschouwer wordt van het bovenste uiteinde van de tafel, waar de lerares zit,
naar het onderste uiteinde geleid, waar Pippi net in een stuk brood of koek bijt. Terwijl
de andere figuren in verschillende houdingen getoond worden, zit Pippi heel rustig
aan tafel. Dat wordt door de volmaakte symmetrie in haar lichaamshouding en
lichaamsdelen geaccentueerd. Alle figuren en voorwerpen in deze illustratie zijn
vlak: er ontstaat geen dieptewerking. Er ontbreken ruimtelijke voorstellingen, schaduw
en bewegingslijnen, die een ruimtelijke indruk tot stand hadden kunnen brengen.
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Pippi's introductie in Duitsland: Walter Scharnweber

Niet alleen in Zweden moest men wennen aan de modernistische tekeningen van
Vang Nyman. De Duitse uitgevers Heidi en Friedrich Oetinger waren van mening
dat de licht scheefstaande, aziatisch lijkende ogen van de personages te veel van het
Duitse lezerspubliek zouden vergen. Op grond daarvan kreeg Walter Scharnweber
(1910-1975) de opdracht om de eerste Duitse uitgave van Pippi van nieuwe illustraties
te voorzien. Het kleine, vierkante formaat van de Zweedse uitgave werd overgenomen.
Toch vallen al meteen op het omslag diverse verschillen op: Pippi heeft nu blauwe
in plaats van bruine ogen, en draagt nu een gele in plaats van een blauwe jurk,
waaronder ze niet meer üün zwarte en üün bruine kous aanheeft, maar een zwarte
en een geel-zwart gestreepte. Het meest opvallende is echter dat Pippi nu een korte
blauwe broek met witte stippen draagt. Voor de Duitse uitgevers was een te kort
uitgevallen jurk kennelijk te aanstootgevend, zodat in de Duitse vertaling en ook in
de illustraties een broek toegevoegd werd.9
Tegenover 8 illustraties in de Zweedse editie, bevat de Duitse uitgave van 1949
er 13. Bij de Duitse uitgaven van de andere twee delen is het echter omgekeerd: de
Zweedse versie van Pippi gaat aan boord heeft 26 illustraties waar de Duitse er
slechts 13 bevat, en de Zweedse uitgave van Pippi in Taka-Tukaland (1948) bevat
33 illustraties, terwijl dat er in de Duitse uitgave minder dan de helft zijn, namelijk
15. De tekeningen van Scharnweber zijn relatief klein: ze beslaan meestal niet meer
dan een derde van een bladzijde. Paginagrote illustraties - zoals in de Zweedse uitgave
- zijn er niet. Kijken we naar hoe Pippi zelf is weergegeven, dan moeten we vaststellen
dat ze op Scharnwebers tekeningen, in vergelijking met die van Vang Nyman, veel
van haar charme verloren heeft. Pippi

9

Onwetendheid van de Zweedse originele versie leidde tot de onjuiste conclusies bij het
beoordelen van de illustraties van Scharnweber. Zo stelden Hohmeister en Linsmann-Dege
(2004, p. 27) dat Scharnwebers weergave van Pippi dichter bij de tekst zou zijn gebeleven
dan Vang Nyman.
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maakt een minder levenslustige indruk en neemt een meer statische houding aan.
Bovendien heeft Scharnweber een wezenlijk kenmerk van Pippi niet begrepen: haar
horizontaal uitstaande vlechten tekent hij altijd naar beneden hangend, waardoor hij
Pippi haar dynamiek ontneemt.
Hoewel Scharnweber zich onmiskenbaar heeft laten inspireren door Vang Nymans
tekeningen, reduceert hij de momenten van overdrijving en bagatelliseert ze. Dat is
ook bij de Duitse vertaling van de tekst gebeurd: leugentjes van Pippi werden ingekort
of in het geheel weggelaten, en haar brutale opmerkingen werden in een meer passende
woordkeus omgezet (cfr. Surmatz, 2005, p. 157ff). Een ander voorbeeld illustreert
dit: waar Pippi in het derde deel van de Zweedse uitgave ondersteboven een ladder
afklimt (p. 72), corrigeert Scharnweber dit, zodat Pippi de ladder op de juiste manier
gebruikt (p. 77). Aan zijn illustraties, die het Zweedse voorbeeld nauw volgen, voegt
hij geen nieuwe ideeën toe.
Ondanks het feit dat Friedrich Oetinger de illustraties van Vang Nyman afgewezen
had, werd de illustratrice in Duitsland toch bekend. Ze kreeg naam met de kleurige
strips over Pippi Langkous, beginnend met Pippi verhuist naar Villa Kakelbont, voor
het eerst in Duitsland uitgegeven in 1970, en later gevolgd door onder meer de
prentenboeken Ken je Pippi Langkous?, Pippi in het park en Pippi in Taka-Tukaland,
die in Duitsland verschenen in respectievelijk 1961, 1970 en 1971. De charme van
de prentenboeken schuilt in het feit dat de oorspronkelijke zwart-witillustraties van
Vang Nyman ingekleurd en in een groter formaat gedrukt werden. Ter aanvulling
maakte Vang Nyman andere grote illustraties, die een levendig beeld van
onbekommerd spelende kinderen laten zien. De stralende primaire kleuren, die niet
door kleurschakeringen onderbroken worden, dragen bij aan de opgewekte stemming.
Daarentegen maken de bijbehorende teksten van Lindgren bijna een laconieke,
terughoudende indruk. Deels laten ze zich lezen als commentaren op de beelden,
deels zijn het sterk ingekorte fragmenten uit de oorspronkelijke Pippi
Langkous-boeken.

Nostalgische Duitse illustraties: Rolf Rettich
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Halverwege de jaren zestig werd Pippi Langkous opnieuw uitgegeven in Duitsland.
Rolf Rettich (1929-2009), die door Friedrich Oetinger al eerder
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was gevraagd om Lindgrens boeken over Michiel van de Hazelhoeve te illustreren,
maakte voor meerdere nieuwe uitgaven van Pippi Langkous de illustraties. Hij
illustreerde onder meer de Pippi Langkoustrilogie, die in 1967 in een verzamelband
werd heruitgegeven, en later de prentenboeken Het kerstboomfeest van Pippi en
Pippi viert feest, die in Duitsland verschenen in respectievelijk 1981 en 1999. De
voornaamste verschillen met de eerste Duitse uitgaven betreffen het formaat van de
illustraties, en hun aantal: de verzamelband met de trilogie is dubbel zo groot en
wijkt af van de oorspronkelijke vierkante vorm. Het eerste deel bevat 47 tekeningen
(tegenover 8 in de Duitse uitgave van 1949), de twee volgende delen bevatten
respectievelijk 40 en 36 illustraties. Net als bij Scharnweber domineren op het omslag
de kleuren blauw, in de achtergrond, en geel, in Pippi's jurk. Pippi zit echter niet
braaf op een koffer, zoals bij Scharnweber, maar maakt een handstand, waarbij ze
haar gezicht naar de toeschouwer toekeert.
Hoewel de pentekeningen van Rettich gedetailleerder zijn dan die van Scharnweber,
doen ze echter nog niet volledig recht aan het ironische, groteske beeld van Pippi en
haar acties. Dat begint al bij hoe Pippi eruit ziet: hoewel ze nu horizontaal uitstaande
vlechten heeft, is haar gezichtsuitdrukking nogal eenvormig wanneer we verschillende
illustraties vergelijken. Ze heeft een opvallende wipneus, een openstaande, brede
mond, wijdopen ogen en haar hele gezicht is bedekt met stippen, alsof ze mazelen
in plaats van zomersproeten heeft. Tommy en Annika zijn op bijna alle beelden met
een matrozenpakje en een met kant afgezet jurkje en strikjes in het haar eerder
feestelijk gekleed.
De voor Rettich typerende gedetailleerde setting, of er nu een kamer of een stad
te zien is, een achtervolging door de politie of de redding van kinderen uit het
brandende huis, nodigen ertoe uit om even te pauzeren en wat langer naar het beeld
te kijken. Tegelijkertijd valt hierbij het nostal-
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gische karakter van de tekeningen op: de huizen, de voorwerpen en de kleding lijken
te passen bij het begin van de twintigste eeuw, en niet bij de jaren veertig waarin
Pippi Langkous ontstaan is. Met andere woorden, de illustraties zijn gebaseerd op
de tijd waarin Lindgren zelf kind was, meer bepaald op de Bolderburen-boeken.
Door de details en de liefdevol getekende voorwerpen, hebben de tekeningen een
decoratief karakter. De ontembaarheid en het ongewone gedrag en uiterlijk van Pippi
worden daardoor gedomesticeerd en passen daarmee beter in de representatie van
het alledaagse leven in het kleine Zweedse stadje.

Pippi in de DDR en daarna: Cornelia Ellinger en Katrin Engelking
In de DDR verscheen Pippi Langkous voor het eerst in 1975, dertig jaar na het
verschijnen van de eerste Zweedse uitgave. Bij de publicatie verloren de illustraties
aan belang. De voornaamste reden voor het late verschijnen is dat Pippi Langkous
door de censuurautoriteiten werd afgewezen, omdat het daarin uitgedrukte kindbeeld
niet in de socialistische ideologie paste. Pippi was eenvoudigweg te brutaal, chaotisch
en opstandig tegenover volwassenen en gezagsdragers. Pas toen Pippi Langkous in
andere Oost-Europese talen werd vertaald, kon men in de DDR ook niet meer de
ogen sluiten voor deze klassieker.10 Wel is de DDR-uitgave, waarbij de vertaling van
Cäcelie Heinig als uitgangspunt werd genomen, aanzienlijk ingekort en bewerkt.
Om slechts een voorbeeld te noemen: als Tommy Pippi vraagt waarom ze achteruit
loopt, antwoordt ze in de eerste Duitse vertaling: ‘“Waarom ik achteruit ben gegaan?
[...] Leven we niet in een vrij land?”’ (Pippi Langkous, 1949, p. 13). In de DDR-versie
van 1975 wordt die laatste vraag echter geschrapt, maar in een heruitgave uit 1988
duikt ze wel weer op.
De illustraties bij deze pocket-uitgave zijn door kunststudente Cornelia Ellinger
als afstudeeropdracht gemaakt. Ellinger kreeg als richtlijn dat de DDR-Pippi geen
gelijkenissen met de Pippi uit de Bondsrepubliek mocht vertonen. Ellinger heeft een
ongewoon omslag gemaakt, dat door een paardenhoofd gedomineerd wordt. Op het
hoofd zit de aap, die zijn hoed

10

Roeder (2009) gaat dieper in op de gecompliceerde receptie van Pippi Langkous en andere
kinderboeken van Astrid Lindgren in de DDR.
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oplicht, terwijl Pippi, die naar de toeschouwer knipoogt, ondersteboven op de rug
van het paard klimt. De blik van de toeschouwer wordt echter vooral naar het paard
getrokken, dat toch al opvalt door de gevlekte zwart-witte vacht, zodat Pippi een
bijfiguur lijkt. De achtergrond is niet meer blauw, maar wit, en Pippi draagt geen
geelzwarte, maar een rood-wit gestreepte kous. Op de binnenkant van het omslag
zijn twee kleurige illustraties afgedrukt (Pippi bakt pannenkoeken, Pippi op de
jaarmarkt). Bovendien bevat het boek, een compilatie van de eerste twee Pippidelen,
acht paginagrote zwart-wit illustraties. Pippi is nogal schematisch getekend, maar
de compositie en de verwrongen verhoudingen en perspectieven doen wel vermoeden
dat Ellinger zich heeft laten inspireren door de illustraties van Ingrid Vang Nyman.

De honderdste geboortedag van Astrid Lindgren, in 2007, was voor Oetinger de
aanleiding om alledrie de delen van Pippi Langkous opnieuw te laten illustreren. Als
illustratrice werd Katrin Engelking gevraagd, die eerder al Pippi en de dansende
kerstboom (2006) had geïllustreerd. Het bijzondere van deze uitgave in groot formaat
is dat ze doorlopend met afbeeldingen in kleur is geïllustreerd, met in totaal 51
afbeeldingen. De grafische stijl, die het werk van Scharnweber en Rettich kenmerkt,
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wijkt voor een schilderachtige stijl, die gekarakteriseerd wordt door expressieve
kleuren en impressionistische penseelstreken. Op het voorblad is Pippi samen met
de aap Meneer Nilsson te zien, zittend op een koord, dat gespannen is over een net
zichtbare circusmanege. Engelking maakt gebruik van een naturalistische voorstelling,
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waarbij Pippi's bijzonderheid wordt gerelativeerd. Op de meeste afbeeldingen ziet
ze eruit als een normaal kind, dat vergenoegd met Tommy en Annika speelt. De
neiging tot het weergeven van een idyllische setting is bepalend voor Engelkings
beelden. De dwaasheid van Pippi Langkous, haar dynamiek, en zelfs haar ongewone
uiterlijk spelen in deze illustraties geen noemenswaardige rol. Ze komen in elk geval
niet in de buurt van de innovativiteit en de moderniteit van de tekeningen van Vang
Nyman.

Contrasterende beelden: Zweedse opstandigheid versus Duitse idylle
Geen van die vier Duitse illustratoren is erin geslaagd om de ambivalentie van Pippi,
haar merkwaardige uiterlijk, haar kracht, haar beweeglijkheid en haar
verbeeldingskracht net zo treffend weer te geven als Vang Nyman. Dat de
kunstzinnige prestatie van Vang Nyman inmiddels erkend wordt, blijkt uit een
vergelijking van alle tot op heden beschikbare internationale uitgaven van Pippi
Langkous. In 22 buitenlandse uitgaven zijn haar illustraties behouden, waaronder in
vertalingen die zijn verschenen in de drie Baltische staten, Polen, Israël, Italië,
Griekenland, Finland, Denemarken, IJsland maar ook in China, Korea en Thailand.
In Polen en Spanje werden de eerste uitgaven door een kunstenares uit eigen land
geïllustreerd, tot bij nieuwere uitgaven de illustraties van Vang Nyman werden
overgenomen. Zelfs de in 2007 verschenen Franse heruitgave is voor het eerst van
het werk van Vang Nyman voorzien. Alleen in Duitsland is nog steeds niet besloten
om het lezerspubliek vertrouwd te maken met de originele illustraties van Vang
Nyman in de Pippi Langkous-trilogie. Tegenwoordig zijn daar de uitgaven met de
illustraties van Rolf Rettich en Katrin Engeling verkrijgbaar. Ironisch genoeg geven
die een nostalgisch, idyllisch beeld van een personage dat juist vanwege haar
opstandigheid en haar ongewone capaciteiten haar zegetocht rond de wereld is
begonnen.
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Van serieuze humor en luchtige ernst
In gesprek met uitgeefster Martine Schaap en redacteur Dominique
Riaskoff over het vertalen van Astrid Lindgren
Linda van Scherrenburg
‘Ik ken Pippi niet van vroeger. Ik las de verhalen voor het eerst toen ik twaalf jaar
geleden bij Ploegsma kwam werken,’ bekent uitgeefster Martine Schaap, ‘maar die
eerste kennismaking was meteen een hele leuke.’ Ze vertelt hoe ze samen met
redacteur Susan Brooijmans elke donderdagmiddag tijd inroosterde om de avonturen
van Pippi, Tommy en Annika aan elkaar voor te lezen. ‘We kregen vaak het
commentaar dat de vertaling wat gedateerd was. Het boek werd veel als voorleesboek
gebruikt en de tekst liep niet altijd even lekker.’ En hoe kun je beter ontdekken waar
dat in zit, dan door te doen wat al die lezers doen? ‘Door de verhalen aan elkaar voor
te lezen, kregen we een goed gevoel voor het ritme van de tekst. We merkten welke
zinnen echte struikelzinnen waren en gedateerd woordgebruik viel meteen op,’ vertelt
Martine. Bovendien lag ze regelmatig in een deuk van het lachen. ‘Ik begreep
helemaal waarom het zo'n geliefd boek is!’

Pippi verovert Nederland
Pippi Långstrump werd voor het eerst naar het Nederlands vertaald door Lisbeth
Borgesius-Wildschut; Pippi Langkous verscheen in 1952 bij Uitgeverij Born en kort
daarna bij Uitgeverij C.P.J. van der Peet. Niet veel later heeft Uitgeverij Ploegsma
de titels van Astrid Lindgren overgenomen. De verhalen over Pippi Langkous
verschenen destijds als vervolgverhaal in de Donald Duck. Carl Hollander heeft daar
illustraties bij gemaakt, die nu voor menig lezer de ‘echte’ Pippi verbeelden. ‘Het
grappige is dat Pippi er in Zweden heel anders uitziet. De Zweden zouden graag zien
dat alle landen die Zweedse Pippi aanhouden,’ vertelt Martine. Het heeft met
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merchandising te maken; op alle broodtrommels, boeken, rugtassen en andere
producten ter wereld zou dan hetzelfde Pippi-figuurtje staan. Toch gaat dat in
Nederland niet lukken. ‘De boeken met de Zweedse illustraties geven we ook uit,
maar de Carl Hollander-Pippi is toch de Pippi die hier geliefd en bekend is.’ Van de
Zweedse Pippi moet het Nederlandse publiek niet veel hebben. ‘In 1971 hebben we
stripverhalen van Pippi uitgegeven, en onlangs weer de herdrukken ervan, in Zweden
zijn die erg populair. In Nederland zijn die echter niet zo succesvol geworden.’ Dat
heeft met de Zweedse tekenstijl te maken, denkt Martine. ‘Het is een naïeve stijl van
tekenen en dat heeft het hier nooit zo goed gedaan. Ik vind onze Pippi leuker, omdat
ze met veel meer expressie en veel beweeglijker is neergezet, dat past beter bij het
meisje uit Astrids verhalen.’

Bij het verschijnen van de eerste boeken over de stoere, sterke Pippi die alleen met
haar aapje en haar paard in een grote villa woont, waren er volgens Martine eigenlijk
niet zo heel veel negatieve reacties. ‘We hebben eens gekeken naar oude recensies
en er zaten er üün of twee tussen met kritiek op het werk van Astrid, maar
daartegenover stonden heel veel positieve recensies.’ Er was dus wat commentaar,
bijvoorbeeld dat Pippi een wel heel brutaal en ondernemend meisje was, maar concreet
gezegd viel dat in Nederland wel mee.1

1

Voor meer informatie zie de bijdrage van Sara Van den Bossche in dit nummer.
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Pippi werd echt populair in de jaren zeventig, met het verschijnen van de televisieserie
van regisseur Olle Hellbom in 1969. De afleveringen, waarin actrice Inger Nilsson
de hoofdrol speelt, zijn in hetzelfde jaar bewerkt tot twee speelfilms: Pippi Langkous
en Pippi gaat aan boord. Een jaar later verschenen Pippi in Taka-Tuka-Land en
Pippi zet de boel op stelten. Bovendien werd er in die tijd steeds meer waarde gehecht
aan emancipatie, ook in de jeugdliteratuur. ‘De verhaaltjes over Jip en Janneke
konden bijvoorbeeld helemaal niet,’ vertelt Martine, ‘want Janneke was altijd braaf
en volgzaam. Daarom gingen veel ouders de namen van de twee tijdens het voorlezen
verwisselen.’ Volgens haar hadden ze in die tijd aan Pippi een hele goede, ze is het
toonbeeld van anti-autoritair zijn. ‘Ik denk dat Jo Frost (de supernanny van tv, red.)
een harde dobber aan haar zou hebben. Pippi zou vaak op het krukje moeten zitten,’
zegt ze lachend. Tegenwoordig zijn de verhalen nog steeds geliefd. ‘Het is natuurlijk
een geweldig leuk boek,’ vindt Martine. ‘De gein die eraf spat, dat hele eigengereide
en ook die grappige fantasie waarmee ze de wereld naar haar eigen hand zet. Het
blijft verschrikkelijk leuk om te lezen en ook om voor te lezen.’

Moderne vertalingen
In Zweden is Lindgren ontzettend populair, er is Junibacken in Stockholm, en Astrid
Lindgren Värld, waar Villa Kakelbont en de boot van Pippi's vader zijn nagebouwd
en acteurs rondlopen die de personages uit de boeken naspelen. Lindgrens verhalen
zijn er bij de Zweden met de paplepel ingegoten. Ook in andere landen is ze erg
bekend en geliefd. ‘Het verschilt wel per land welke boeken populair zijn,’ zegt
Martine. ‘In Rusland is Karlsson van het dak2 (1980) het populairste boek, nog
populairder dan Pippi. Hier in Nederland wordt het ook wel gelezen, maar toch veel
minder dan bijvoorbeeld Ronja de roversdochter (1981). Pippi is hier het allerbekendst
en ook het meest verkocht.’

2

Het eerste boek over Karlsson kwam al in 1955 uit in Zweden, de eerste Nederlandse versie
dateert van 1959.
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Naast Scandinavië zijn Nederland en Duitsland echte Astrid Lindgren-landen. Ook
in Polen en Rusland doet haar werk het goed. In andere landen is ze zeker ook
populair, maar niet in diezelfde mate. ‘Ploegsma heeft altijd zijn best gedaan om het
werk compleet in druk te houden en daar veel zorg aan te besteden,’ vertelt Martine.
‘We zijn nu bij voorbeeld bezig met een belangrijke operatie, namelijk om alle
vertalingen opnieuw te herzien.’ In de huidige vertalingen, bijvoorbeeld die van
Ronja de roversdochter uit de jaren tachtig, zijn er soms woorden of gebruiken ‘naar
Nederland gehaald’, dus vervangen door de Nederlandse versie van dat woord. Nu
is dat volgens Martine niet meer nodig, kinderen weten immers veel meer van de
wereld sinds de komst van het internet en door vakanties in het buitenland. ‘We gaan
bepaalde dingen dus weer terugbrengen om zo dicht mogelijk bij het origineel te
blijven.’ Natuurlijk is in de loop der jaren ook het taalgebruik in de boeken wat
verouderd. ‘Ouderwetse woorden als “warempel” gaan we aanpassen. Af en toe een
dergelijk woord is okü, maar het moet voor de jonge lezers niet vervreemdend werken.
De boeken zijn te belangrijk om ze daaraan ten onder te laten gaan. We gaan natuurlijk
niet opeens smartphones aan de verhalen toevoegen, maar het is belangrijk om met
de tijd mee te gaan,’ vindt Martine. ‘We doen ons best om het werk zo goed mogelijk
de toekomst in te brengen.’ Zweeds lezende redacteur Dominique Riaskoff neemt
alle vertalingen opnieuw door met de originele tekst ernaast. Dat moet natuurlijk
zorgvuldig gebeuren en het project, dat in het najaar van 2014 begonnen is, eindigt
in 2017.
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Van pannenkoeken naar palt
Dominique Riaskoff is al sinds haar achtste een grote fan van de boeken van Lindgren
en dat is eigenlijk nooit over gegaan. Tijdens haar master Redacteur/Editor schreef
ze in Zweden haar scriptie en sindsdien gaat ze elk jaar nog drie of vier keer terug.
‘Ineens kwam Martine met de vraag of ik de vertalingen van de boeken van Lindgren
onder de loep wilde nemen en dat was een schot in de roos,’ vertelt Dominique.
Tot nu heeft ze zich beziggehouden met Michiel van de Hazelhoeve (bundel
waarvan het eerste boek in 1967 verscheen), De kinderen van Bolderburen (1977)3
en Madieke van het rode huis (1974). ‘Ik lees eerst altijd de Nederlandse vertaling.
Woorden die me opvallen, die heel ouderwets of typisch Nederlands zijn, markeer
ik. Vervolgens ga ik de tekst zin voor zin vergelijken met de Zweedse brontekst,’
legt ze uit. ‘Het is leuk om te zien hoe knap het soms vertaald is, vooral liedjes en
versjes. Het is heel moeilijk om te zorgen dat die in het Nederlands ook rijmen en
dat tegelijkertijd de inhoud nog klopt. Dat is in de vertalingen van de boeken van
Lindgren goed gedaan.’
Dominique kijkt met een blik van nu naar de vertalingen en probeert de zaken die
vroeger vernederlandst zijn, weer dichter bij het origineel te brengen. ‘Soms zijn er
woorden, zinnen of zelfs hele passages weggelaten, soms zijn er stukjes tekst
toegevoegd en soms zijn passages aangepast,’ vertelt ze. Een goed voorbeeld van
het laatste geval staat in Michiel van de Hazelhoeve (dat in de nieuwe uitgave Emiel
van de Hazelhoeve heet). In de Nederlandse vertaling wordt beschreven dat Michiel
per ongeluk pannenkoekenbeslag over zijn vader heeft gegooid. Het hoofdstuk begint
als volgt:
Tegen het eten werd Michiel vrijgelaten, en toen hij de keuken
binnenkwam, holde Ida hem met een stralend gezicht tegemoet. ‘We eten
vandaag pannenkoeken,’ glunderde ze, ‘en ik kan er wel achttien op.’ Maar
nu overdreef Ida toch een beetje, want ze was nog

3

De boeken verschenen eind jaren vijftig al bij Uitgeverij Van der Peet en in de jaren zestig
bij Ploegsma.
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maar een heel pieterig meisje, dat misschien net üün pannenkoek naar
binnen zou kunnen krijgen.

Michiel wil vervolgens het pannenkoekenbeslag aan zijn vader laten zien, maar de
kom glipt uit zijn handen, recht in het gezicht van zijn vader. Waarop Maja, de
dienstmeid, roept: ‘O, die arme vader van de Hazelhoeve. Die is in een standbeeld
veranderd. Die lelijke schelm van een Michiel heeft een pot cement over hem
uitgegoten, en nu kan hij geen stap meer verzetten. O, wat ontzettend!’

In de Zweedse brontekst zit er echter geen pannenkoekenbeslag in de kom, maar
palt. Een soort mengsel van varkensbloed. Emiels vader wordt dus niet wit, maar
rood, en de uitroep van Maja is logischerwijs ook heel anders: ‘Nu is het gedaan met
die lieve vader van de Hazelhoeve. Die vreselijke Emiel heeft hem zo geslagen dat
hij bloedt als een rund. O, wat erg!’ Dominique denkt dat de vertaler gedacht moet
hebben dat palt iets geks is dat de lezers niet zouden kennen en er daarom
pannenkoeken van heeft gemaakt. ‘Omdat Lindgren in de verhalen over Emiel wel
vaker oude voorwerpen en gebruiken introduceerde (Emiel leeft ongeveer vijftig jaar
eerder dan de kinderen waarvoor Lindgren schreef), legt ze vaak zelf al uit wat iets
is.’ Zo ook bij de palt. Dominique heeft de pannenkoeken weer teruggebracht naar
palt, inclusief de uitleg van Lindgren:
Voor het middageten werd Emiel vrijgelaten, en toen hij de keuken
binnenkwam, rende Ida hem met een stralend gezicht tegemoet.
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‘We eten vandaag palt,’ zei ze.
Jij weet misschien niet wat palt is? Dat zijn grote, zwarte hompen met vet
varkensvlees erin. Het smaakt een beetje zoals bloedworst, maar dan nog
lekkerder. Palt maak je van bloed, net zoals je bloedworst van bloed maakt,
en omdat het varken op de Hazelhoeve net geslacht was, was het logisch
dat Emiels moeder palt zou koken. Ze had het paltbeslag door elkaar
geroerd in een grote kom die op de tafel stond, en op het fornuis stond het
water al te koken in een reusachtige gietijzeren pan. Het zou niet lang
duren voor de palt klaar was en het hier feest zou zijn.
‘Ik ga achttien stukken eten,’ blufte Ida, terwijl ze nog helemaal niet zo
groot was, en ze misschien net een halve palt op zou kunnen krijgen.
Dominique probeert dus zoveel mogelijk bij de Zweedse brontekst te blijven.
‘Lindgren schrijft eigenlijk iets soberder dan dat haar teksten soms vertaald zijn,’
zegt ze. ‘Waar zij “zegt hij” en “zei zij” gebruikt, staat er in de vertaling wel eens
“mompelde hij” en “verzekerde zij”. Dat past dan goed in de sfeer van het verhaal,
maar ik breng het nu meestal toch weer terug naar hoe Lindgren het heeft
opgeschreven.’ Waar in de verhalen extra uitleg is toegevoegd door de vertaler, haalt
ze die weg en plaatst in sommige gevallen de uitleg in een verklarende woordenlijst
achter in het boek. Ook namen van Zweedse steden en etenswaren die in de vertaling
‘het stadje’ en ‘krentenbolletjes’ zijn geworden, brengt ze weer terug naar ‘Vimmerby’
en ‘kaneelbolletjes’. ‘Ik heb het idee dat ze vroeger iets meer wilden uitleggen en de
kinderen wilden beschermen. In Emiel van de Hazelhoeve en De kinderen van
Bolderburen zitten passages over doodgaan en je dood schrikken en die zijn er ooit
uitgehaald. “Lindgren vond dat kinderen zich goed kunnen inleven in een andere
wereld, dus ik vind dat je dingen niet hoeft te vernederlandsen en ook niet extra hoeft
uit te leggen.” Zoals achterin de nieuwe editie van Emiel van de Hazelhoeve staat:
“Nu kijkt men anders naar de vertaling van kinder- en jeugdboeken en gaan we ervan
uit dat kinderen meer aankunnen, willen we dichter bij het origineel blijven en is de
wereld van kinderen ook groter geworden. Zweden is bijvoorbeeld door internet,
vakanties en zelfs de etenswaren-afdeling van een woonwarenhuis een stuk dichterbij
gekomen.”
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Bijzondere bewerkingen en speciale uitgaven
Dit najaar verschijnen ook Lindgrens oorlogsdagboeken. ‘Voordat ze schreef, werkte
ze voor de Zweedse geheime dienst,’ vertelt Martine. ‘Ze moest brieven lezen en
geheimschrift ontcijferen. Een spannende baan, waardoor ze al vroeg wist wat er op
oorlogsgebied in Europa aan de hand was.’ In de dagboeken vertelt Lindgren over
de oorlog en andere serieuze zaken, maar bijvoorbeeld ook dat ze naar films ging
waarin actrice Mary Pickford speelde. ‘Een van die films gaat over een paard in huis
en de vloer boenen met borstels onder je voeten,’ zegt Martine enthousiast. ‘Dat zijn
dingen die later ook terugkomen in de verhalen over Pippi. Heel geestig, dat daar
dus ook een kiem lag voor de latere Pippi-verhalen.’
Of de boeken van Astrid Lindgren nog even populair zijn als vroeger, is moeilijk te
zeggen. Martine denkt dat het hoogtepunt in de jaren zeventig en tachtig heeft gelegen.
‘Ze is nog steeds populair, maar het zijn toch vooral de ouders en grootouders die
de boeken voor hun (klein)kinderen kopen.’ De populariteit neemt volgens haar
automatisch wat af, omdat er geen nieuwe boeken van Lindgren verschijnen en er
wel steeds meer nieuwe auteurs bijkomen. Of Lindgrens werk helemaal naar de
achtergrond zal verdwijnen? Martine denkt van niet. Lindgren kan geen nieuwe
verhalen meer schrijven, maar haar bestaande verhalen komen in allerlei verschillende
vormen steeds weer opnieuw in de belangstelling. Over twee jaar verschijnt er een
speelfilm van De gebroeders Leeuwenhart (1974), en de Japanse filmmaatschappij
Studio Ghibli maakt een serie over Ronja de roversdochter in anime-stijl. En als je
geluk hebt, vind je nog eens iets. In 2003 gaf Uitgeverij Ploegsma het boek Pippi en
de dansende kerstboom uit. Na het overlijden van Lindgren dook dit verhaal op in
de Koninklijke Bibliotheek van Zweden. Lindgren schreef het voor een
verhalenwedstrijd en het had al die tijd ingelijst aan de muur van de bibliotheek
gehangen. ‘We hebben het uitgegeven als apart boekje, geïllustreerd door Annet
Schaap. Carl Hollander konden we helaas niet meer vragen, hij was overleden,’
vertelt Martine. ‘We hopen dat er nog wat van die Pippi-verhalen opduiken, maar ik
geloof dat dat niet meer zomaar gebeurt. Dan moeten we overal in Zweden op zoek
gaan.’
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Ze is een grootmeesteres
Lindgren is al vaak betiteld als ‘koningin van de jeugdliteratuur’ en Martine kan dat
zeker onderschrijven, vooral omdat ze zo divers is in haar schrijven. ‘Van het hele
luchtige humoristische tot de ernstiger thema's zoals in De gebroeders Leeuwenhart
en Mio, mijn mio (1956). Het is heel knap dat er toch altijd een soort luchtigheid in
de ernst zit en een soort serieuze achtergrond in de humor. Ze is een grootmeesteres,
absoluut.’ De gebroeders Leeuwenhart is haar favoriet. ‘Het greep me erg aan toen
ik het las, want het is een heel heftig thema en zo mooi verpakt als avonturenboek.’
Ze zegt er wel bij dat ze 23 was toen ze het boek voor het eerst las. ‘Misschien had
ik als negenjarige een heel ander boek gekozen, Ronja de roversdochter bijvoorbeeld.
Maar toen ik die leeftijd had was dat nog niet verschenen.’
Een auteur zo goed als Astrid Lindgren, is die er al? Of zou die nog kunnen komen?
‘Het knappe van Astrid vind ik dat ze zo breed was in haar schrijven,’ antwoordt
Martine. ‘Ze schreef voor verschillende leeftijden, allemaal even goed. Bovendien
werden haar boeken meteen heel graag door kinderen gelezen, maar ook omarmd
door de ouders en recensenten - zeker haar serieuze boeken. En dan werd ze ook nog
eens internationaal meteen goed ontvangen. Om dat tegenwoordig voor elkaar te
krijgen; nationaal en internationaal bekend, serieus maatschappelijk betrokken en
heel luchtig en humoristisch, voor jonge en oudere kinderen, bij kinderen in het hart
en ook de jury's weten te treffen, dat is vandaag de dag veel lastiger.’ Dat komt ook
omdat de boekenwereld tegenwoordig meer ge - segmenteerd is. Martine vertelt dat
auteurs voor een bepaalde groep schrijven en algauw omarmd worden door of de
literaire wereld of door de kinderen. ‘Dat kan wel eens samenvallen, maar ik denk
dat het heel moeilijk is om Astrid te evenaren.’
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Precies hun (groot)moeder?
De Nederlandse (klein)dochters van Pippi Langkous
Helma van Lierop-Debrauwer
‘De invloed van Astrid Lindgren (...) op de wereldliteratuur kan niet overschat
worden.’ Voor Pieter Steinz (2003, p. 219) staat de betekenis van Astrid Lindgren
voor de naoorlogse literatuur buiten kijf en dat is ook de reden dat hij haar als enige
kinderboekenauteur heeft opgenomen in Lezen etcetera, zijn gids voor de
wereldliteratuur uit 2003. Niet alleen jeugdboekenauteurs als Annie M.G. Schmidt
en Roald Dahl zijn volgens hem schatplichtig aan Lindgren, maar ook auteurs voor
volwassenen zoals John Irving en Arnon Grunberg. Volgens Steinz hebben vooral
de boeken over Pippi Langkous (1945-1948), ‘een eigenwijs, supersterk, alleenwonend
meisje’ (Steinz, 2003, p. 220) en Karlsson van het dak (1955-1968) andere schrijvers
geïnspireerd. In een eerder artikel in NRC Handelsblad gaat Steinz specifiek in op
het belang van Lindgren voor de Nederlandse jeugdliteratuur:
Haar boeken, geschreven volgens de methode-Schopenhauer (‘ongewone
dingen zeggen in gewone woorden’) en wemelend van de anti-autoritaire
figuren, beïnvloedden alleen al in Nederland tientallen
kinderboekenschrijvers. De beroemdste is Annie M.G. Schmidt, die met
Floddertje en Pluk van de Petteflet Nederlandse equivalenten schiep voor
Pippi en Karlsson van het dak; maar in haar kielzog schreven ook Guus
Kuijer (Madelief, Polleke) en Joke van Leeuwen (Bobbel, lep)
kinderromans van verfrissend twijfelachtige opvoedkundige waarde.
(Steinz, 9 februari 2002)
Alle reden dus om naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van Pippi te
verkennen hoe deze Zweedse kinderboekenheldin voortleeft in Nederlandse
kinderboeken. Omdat Lindgren vaak wordt geprezen als de auteur
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die als één van de eersten met Pippi een sterk en onafhankelijk vrouwelijk personage
in de jeugdliteratuur introduceerde (Nikolajeva, 2006, p. 51), is het interessant de
vraag naar de impact van Pippi toe te spitsen op de meisjeshelden uit de klassieke
Nederlandse kinderboeken van na 1945 die Steinz noemt. In hoeverre is er inderdaad
sprake van verwantschap van Floddertje, Madelief, Polleke, Bobbel en Viegeltje met
Pippi? Wie van deze meisjes is een echte (klein)dochter van Pippi? Welke
eigenschappen hebben deze vijf personages van haar overgenomen en welke niet?

Wie is Pippi?
Er zullen in Zweden, en ook in de rest van Europa en de wereld, maar weinig mensen
zijn die nog nooit van Pippi Langkous hebben gehoord. Niet voor niets heeft ze een
plaats gekregen in de Europese jeugdliteratuurcanon zoals die in Beyond Babar
(Beckett & Nikolajeva, 2006) is beschreven. Maar om de verwantschap van de
Nederlandse kinderboekenmeisjes met haar te kunnen vaststellen, is het nodig Pippi
beter te leren kennen dan alleen van horen zeggen. Het uiterlijk is wat lezers zich
ongetwijfeld het best zullen herinneren en niet alleen door de illustraties of de tv-serie.
Ook in de tekst wordt in het begin meteen verteld hoe ze er uit ziet:

(...) haar haar had dezelfde kleur als een wortel en het zat in twee stijve
vlechtjes, die van haar hoofd af stonden. Haar neus leek op een aardappeltje
en was helemaal gespikkeld door de zomersproeten. Onder die neus zat
een nogal grote mond met spierwitte tanden. Haar jurk was nogal apart.
Pippi had hem zelf gemaakt. Eigenlijk had hij helemaal blauw moeten
worden, maar er was niet genoeg blauwe stof. En dus had Pippi er roze
lapjes in genaaid. Om haar spillebenen zaten lange kousen, de ene kous
was bruin en de andere zwart. En dan had ze nog een paar zwarte
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schoenen aan, die precies twee keer zo lang waren als haar voeten.
(Lindgren, 2004, p. 9)1
Pippi is ‘een bijzonder kind’ (Lindgren, 2004, p. 8) zoals één van de matrozen opmerkt
bij haar vertrek van haar vaders schip naar Villa Kakelbont. Haar levensstijl is
minstens zo opvallend als haar uiterlijk. Zonder vader en moeder woont ze in de
grote villa, samen met haar paard en meneer Nilsson, haar aap. Ze houdt van dieren
en is gul, wat blijkt uit de cadeautjes die ze geeft, vooral aan haar vrienden Tommy
en Annika. Ze is ijzersterk - een paard optillen kost haar geen enkele moeite - dapper,
vrijgevochten en slim op een praktische manier. Ze gaat niet naar school, maar is
creatief in het oplossen van de problemen die ze tegenkomt. Haar fantasie komt
vooral tot uitdrukking in de spelletjes die ze verzint en de verhalen die ze vertelt.
Haar taalvaardigheid is opmerkelijk: ze zet de taalregels naar haar hand en vindt
nieuwe woorden zonder referent in de werkelijkheid. In Pippi Langkous in
Taka-Tukaland bedenkt ze bijvoorbeeld het ‘spiksplinternieuw[e] woord’ ‘spunk’
(Lindgren, 2004, p. 25). Wanneer Tommy en Annika willen weten wat het betekent,
moet ze het antwoord schuldig blijven: ‘“Wist ik het maar,” zei Pippi. “Het enige
wat ik weet, is dat het geen stofzuiger kan zijn.”’ Maar Pippi zou Pippi niet zijn als
ze geen oplossing zou zoeken voor het probleem. Als een ware taalkundige vestigt
Pippi de aandacht op de willekeur van taalregels en op de functies van menselijke
taal (Nikolajeva, 2006, p. 65; Van den Bossche, 2011, pp. 89-90).
Pippi's meest opvallende eigenschap is toch haar aversie van autoriteit: ze weigert
zich te conformeren aan het kindbeeld van de volwassenen om haar heen. Door haar
voortdurende rebellie tegen volwassen normen zijn kinderen zoals Tommy en Annika
graag in haar gezelschap. Volwassenen daarentegen vinden haar vooral
slechtgemanierd en een jokkebrok.
Nikolajeva (2006, p. 58) voegt daar nog twee belangrijke observaties aan toe. De
eerste is dat Pippi zelden emoties toont. De lezer leert haar kennen door wat ze zegt
en doet. De tweede is dat ze zich niet of nauwe-

1

De Nederlandse editie die voor deze bijdrage is gebruikt, is de vijftiende, geheel
herziene druk van 2004, vertaald door Lisbeth Borgesius-Wildschut en met illustraties
van Carl Hollander.
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lijks ontwikkelt. Ze heeft weliswaar een veelzijdig en complex karakter, maar is
tegelijkertijd statisch:
The main reason why Pippi cannot evolve as a character is that she already
possesses every property desirable for a young reader: she is the strongest
girl in the world, she is rich beyond imagination, and she is independent
of adult hierarchy, including all rules and laws. In this way, Pippi is placed,
from the beginning, in a position of power, which is otherwise the strongest
motivation for character development. (Nikolajeva, 2006, p. 58)
Voor Pippi is er geen noodzaak om op te groeien, waarmee ze volgens Nikolajeva
een Zweedse variant is van de ‘puer aeternus’ (zie ook Surmatz, 2005, p. 94). De
vraag is of er ook vrouwelijke varianten van het eeuwige kind in de Nederlandse
naoorlogse jeugdliteratuur te vinden zijn, dan wel of er op andere vlakken
verwantschap tussen de door Steinz genoemde Nederlandse kinderboekenmeisjes
en Pippi waar te nemen is.

Floddertje van Annie M.G. Schmidt
Bij verschillende gelegenheden is gewezen op de zielsverwantschap tussen Lindgren
en Schmidt, ook door de auteurs zelf, bijvoorbeeld tijdens hun ontmoeting bij de
uitreiking van de Hans Christian Andersen Prijs in 1988 aan Annie M.G. Schmidt.
Volgens Kirsten Waterstraat springt de overeenkomst in het kindbeeld van beide
auteurs het meest in het oog: ‘Voor beide oeuvres geldt dat het thema kind-zijn
centraal staat en een door en door positieve connotatie krijgt - het is in de kindertijd
dat de wetten van de verbeelding nog gelden’ (Waterstraat, 2010, p. 37). Verschillend
zijn ze echter ook: ‘Annie M.G. Schmidt formuleert haar maatschappijkritiek
duidelijker dan Astrid Lindgren’ (p. 38). De sporen van de roerige jaren zestig en
zeventig zijn in Schmidts werk veel beter te herkennen dan in de boeken van Lindgren:
in haar boeken besteedt Schmidt expliciet aandacht aan maatschappelijke kwesties
uit die tijd zoals de milieuvervuiling en de seksuele moraal.
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Maar niet alleen in algemene zin worden werk en opvattingen van de twee auteurs
vergeleken. Ook in besprekingen van afzonderlijke boeken van Schmidt wordt een
aantal keren gewezen op een relatie tussen haar hoofdpersonen en die van Lindgren.
Zoals gezegd beschouwt Pieter Steinz (2002) Pluk als de evenknie van Karlsson.
Joke Linders vergelijkt Pluk in algemene zin met de ‘rebellen’ van Astrid Lindgren,
maar spitst die vergelijking vervolgens toe op Pippi Langkous (Linders 1999, p. 285).
Net als Pippi woont Pluk alleen, hij heeft kritiek op de autoriteiten en hij gedraagt
zich volgens Linders niet zoals volwassenen van hem verlangen. Kirsten Waterstraat
sluit op Linders (1999) en Nikolajeva (2006) aan wanneer ze opmerkt dat Pippi en
Pluk beiden passen in de ‘literaire traditie van het “vreemde” en “eeuwige kind”’
(Waterstraat 2010, p. 38). Maar hoe zit het met de meisjes van Schmidt? Heeft Pluk
ook zusjes die verwant zijn met Pippi? Volgens Pieter Steinz (2002) komt Floddertje
voor die rol het meest in aanmerking.

In de zes kleine deeltjes over Floddertje die Schmidt in opdracht van Nutricia schreef
en die in 1973 in boekvorm verschenen, is relatief weinig ruimte om de
persoonlijkheid van het meisje uit te diepen, maar enkele parallellen tussen Floddertje
en Pippi zijn wel te trekken. Net als bij Pippi wordt in het begin direct iets over
Floddertjes uiterlijk opgemerkt. De korte beschrijving zegt echter minder over hoe
ze eruit ziet dan over haar voornaamste eigenschap: ‘Er was eens een meisje dat
Floddertje heette, omdat ze altijd vuil was en altijd vol met vlekken zat. Behalve als
ze pas in het bad was geweest. Maar nooit kon ze langer dan een half uur schoon
blijven’ (Floddertje, 1973, ‘Opgesloten’, z.p.). Floddertje is, kortom, een smeerpoets.
De illustraties van Fiep Westendorp tonen een meisje met een uiterlijk dat minder
afwijkend is dan dat van Pippi. Het meest opvallend is het wild uitstaande piekhaar,
maar verder heeft ze een normaal uiterlijk en is ze gekleed in een gewoon blauw
jurkje. Anders dan Pippi is ze niet alleen, maar heeft ze een vader
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en een moeder die goed voor haar zorgen. In haar doen en laten komt ze op het eerste
gezicht overeen met Pippi. Floddertje doet net als zij vaak dingen die bij volwassenen
niet in de smaak vallen. Maar waar dat gedrag bij Pippi voortkomt uit
non-conformisme, uit een zich niet willen aanpassen aan de regels die worden
opgelegd door volwassenen, is de oorzaak bij Floddertje vooral onhandigheid. Ze
weet heel goed hoe het hoort en ze wil ook graag laten zien dat ze dat weet zoals
wanneer ze tomatensoep wil klaarmaken voor haar zieke moeder:
Tomatensoep! Daar houdt moeder zo van. Floddertje pakte een blik uit de
keukenkast. En nu de blik-opener. Tjonge... wat een moeilijk werkje. Maar
het lukte toch. Floddertje deed de soep in de pan. 't Is een beetje klonterig,
zei ze. Ik neem even de mixer. Ze wist best hoe het moest. De mixer in de
pan. En dan op het knopje drukken. Oh! Pas op! De soep vliegt de pan
uit! (Floddertje, 1973, ‘Moeder is ziek’, z.p.)
Een opvallende parallel tussen Pippi en Floddertje op het niveau van de plot is te
vinden in het laatste deeltje over Floddertje. Daarin redt het meisje het leven van de
bakkersknecht nadat hij in de sloot is terechtgekomen, al was hij er vermoedelijk
ook wel op eigen kracht uit gekomen. Hoe het ook zij, Floddertje wordt geprezen
om haar moed en krijgt waardering in de vorm van een ere-lint van de burgemeester.
Een vergelijkbare eer valt Pippi te beurt nadat ze op een veel spectaculairdere manier
dan Floddertje twee kinderen redt uit een brandend huis. Eindelijk krijgt Pippi dan
het respect van alle inwoners uit het stadje, al is het de vraag voor hoe lang. Want
tussen de wijze waarop volwassenen worden voorgesteld in de verhalen over Pippi
en de manier waarop dat in Floddertje gebeurt, bestaat een groot verschil. In Pippi
‘[t]he message seems to be that adults are inferior to children in intelligence and in
every other respect, and therefore adulthood is nothing for children to look forward
to’ (Nikolajeva, 2006, p. 59). Die tegenstelling tussen volwassenen en kinderen is
in Floddertje veel minder sterk en dat heeft zowel te maken met Floddertje zelf, die
veel minder slim en onafhankelijk is dan Pippi als ook met de volwassenen. De
ouders van Floddertje mopperen wel op hun dochter, maar zijn toch vooral zorgzaam.
Tot op zekere hoogte weerspiegelt Floddertje
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daarmee de ambivalentie die Schmidt zelf tegenover burgerlijkheid had: enerzijds
op zoek naar vrijheid, anderzijds verlangend naar geborgenheid en veiligheid (Linders,
1999, p. 298). Op eenzelfde manier wordt er wel een gelijkenis tussen Pippi en
Lindgren waargenomen. Zo merkt Rita Verschuur (Boelsma, 2002) op dat Astrid
Lindgren net als Pippi ‘sociaal en vrolijk’ was, maar ook kon ‘hunkeren naar rust en
stilte’.

Madelief en Polleke van Guus Kuijer
Niet alleen de lijn tussen Lindgren en Schmidt is kort, maar evenzeer die tussen
Kuijer en deze twee ‘grandes dames’ van de kinderliteratuur (Waterstraat, 2010). In
2012 ontving Kuijer de Astrid Lindgren Memorial Award, een prijs die wordt
toegekend aan een auteur of illustrator die in de geest van Lindgren werkt. De schrijver
zelf noemt Schmidt echter een belangrijker inspiratiebron dan Lindgren:
De grootste kinderboekenschrijver vind ik Annie M.G. Schmidt. Ook
internationaal gezien. Als ik Jip en Janneke naast Pippi Langkous van
Astrid Lindgren leg, geef ik de voorkeur aan Jip en Janneke. (...) Zonder
Jip en Janneke zou ik nooit mijn Madelief-boeken geschreven kunnen
hebben. (Brokken, 1980, p. 69)
Pieter Steinz is er desalniettemin van overtuigd dat Madelief een nazaat is van Pippi.
Kuijer schreef zijn vijf boeken over haar in de tweede helft van de jaren zeventig
(1975-1979).
In haar eigenzinnigheid, haar open blik naar de wereld, haar drang tot onderzoeken,
haar oplossingsvermogen en haar feministische instelling is Madelief, overigens
mede geïnspireerd door de feministische beweging van de jaren zestig en zeventig,
zeker verwant met Pippi van wie een aantal keren is benadrukt dat ze een feministisch
rolmodel is (onder anderen Meri, 2005). Ze heeft ook een levendige fantasie en houdt
van overdrijven en het bedenken van verhalen om haar vriendjes Roos en Jan-Willem,
de net iets minder brave Nederlandse equivalenten van Tommy en Annika, te
imponeren. Zo vertelt ze in ‘Madeliefs nieuwe hoofd’, hoe ze na een ongeluk met
de wasmachine naar de dokter moest voor een ander hoofd:
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‘Komt u maar binnen,’ zegt de dokter. ‘Ik heb toevallig nog een paar
hoofden hangen. Zoekt u maar uit.’ Ik moest passen. Toen hebben we dit
hoofd maar genomen. ‘Welk hoofd?’ vraagt Jan-Willem. ‘Wat ik nou óp
heb,’ zegt Madelief. ‘O,’ zegt Jan-Willem. Hij bekijkt het hoofd eens goed.
‘Je hebt geboft,’ zegt hij dan. (Kuijer, 1999, p. 25)2

Madelief is net als de Zweedse Pippi de gangmaker bij alles wat ze ondernemen, al
krijgt ze daarbij zo nu en dan wel tegengas van Jan-Willem. Hierdoor is de dynamiek
tussen de drie kinderen spannender dan die tussen Pippi en Tommy en Annika die
feitelijk alles doen wat Pippi bedenkt.
Maar naast deze overeenkomsten is er ook een groot verschil en dat is Madeliefs
vermogen tot empathie en introspectie. Hoewel wat ze zegt en doet zeker een grote
rol speelt in de verhalen, zijn de emoties van Madelief minstens zo belangrijk. Waar
Lindgren slechts een enkele keer suggereert dat Pippi gevoelens heeft, laat Kuijer
de lezer in het hoofd van Madelief kijken waardoor ze veel meer een kind van vlees
en bloed is dan Pippi: ze is verdrietig wanneer haar moeder wil verhuizen en verdiept
zich in anderen, zoals in Krassen in het tafelblad (1979) wanneer niemand echt
bedroefd is om de dood van oma. In beide gevallen is er meteen een ander onderscheid
waarneembaar tussen Pippi en Madelief: Pippi woont alleen en accepteert geen
autoriteit, terwijl Madelief een warme band heeft met zowel haar moeder als haar
opa. In de verhalen over Pippi is er zoals eerder opgemerkt sprake van een
voortdurende tegenstelling tussen het kind en de volwassene: het eeuwige kind Pippi
benadrukt dat het kind-zijn gekoesterd moet worden en dat kinderen superieur zijn
aan volwassenen. Volwassenheid krijgt steeds een negatieve connotatie. Bij Kuijer
is dat anders. Zijn verhalen zijn

2

De editie die voor deze bijdrage is gebruikt, is Het grote boek van Madelief, in 1999
uitgegeven door Querido.
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geschreven vanuit de opvatting dat kinderen in onze samenleving worden achtergesteld
en dat er meer rekening gehouden moet worden met de eigenheid en de eigenwaarde
van het kind. Het gaat om de idee van gelijkwaardigheid: kinderen én volwassenen
zijn individuen met hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Daarbij staat de dialoog
tussen kinderen en volwassenen centraal. Wanneer Madelief vindt dat haar moeder
te weinig tijd voor haar heeft, confronteert ze haar moeder onmiddellijk daarmee:
‘Dag mevrouw,’ zegt Madelief tegen haar moeder. ‘Leuk dat ik u weer
eens zie!’ Haar moeder trekt een verbaasd gezicht. ‘Wat krijgen we nou?’
vraagt ze. ‘Gaat het nog steeds goed?’ gaat Madelief verder, ‘sinds
eergisteren?’ Haar moeder zucht. ‘Ik heb 't druk gehad,’ zegt ze. Ze aait
Madelief over d'r hoofd. Maar die heeft daar niet zo'n zin in. Ze gaat snel
een eindje verderop zitten. ‘Hè doe niet zo naar, Madelief,’ roept haar
moeder. ‘Kan ik er wat aan doen!’ ‘Tuurlijk,’ zegt Madelief kwaad.
‘Tuurlijk kan je d'r wat aan doen. Mooie boel is dat. Moet je jou horen als
ik elke dag te laat thuiskom! “Nee Madelief, dat kan niet Madelief, dat
hebben we niet afgesproken”.’ (Kuijer, 1999, p. 133)
Gesprekken als deze laten zien dat de Madeliefboeken zijn geschreven vanuit de
visie dat regels er zijn voor kinderen én volwassenen, dat over die regels onderhandeld
kan worden en dat aanpassing van twee kanten moet komen. Het is een kind- en
mensopvatting die verschilt van het kind-en mensbeeld dat uit Pippi spreekt. Pippi
is veel anarchistischer dan Madelief. Zij heeft met haar afkeer van volwassen normen
en conventies als het ware de ruimte gecreëerd die Madelief krijgt en neemt. Zij
maakt de ontwikkeling door die bij Pippi zelf ontbreekt en die Lindgren met haar
subversieve personage bij (jonge) lezers wilde realiseren.
Tussen 1999 en 2002 verschenen de vijf boeken van Kuijer over Polleke. Een
eerste verschil tussen Pippi en Madelief aan de ene en Polleke aan de andere kant is
dat de eerste twee hun ‘kind-zijn’ niet als beperkend ervaren. Bij Pippi wordt haar
kind-zijn voortdurend positief bevestigd en dat zij ooit volwassen wordt is niet aan
de orde. Madelief wordt in de vijf boeken ontegenzeggelijk ouder, maar daarbij speelt
leeftijd geen rol van
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betekenis. Ontwikkeling wordt eerder gerepresenteerd als een ‘state of mind’. Polleke
vertelt daarentegen al in het eerste boek, Voor altijd samen, amen, dat ze ‘pas’ elf
jaar is en dat ze zich daardoor gehinderd voelt: ‘Ik word daar zo moe van! Ik kan
niet zomaar doen wat ik wil’ (Kuijer, 2009, p. 38).3 Dit citaat markeert een opvallend
onderscheid in levenshouding tussen Polleke enerzijds en Madelief en Pippi
anderzijds. Waar de laatste geen enkele gedachte wijdt aan de beperkingen van het
kind-zijn, om de eenvoudige reden dat ze er geen ervaart, en Madelief de ongelijkheid
tussen volwassenen en kinderen voor wat betreft regels en verboden in een dialoog
bestrijdt, is Polleke zich bewust van het onderscheid tussen grote mensen en kinderen,
maar lijkt ze er ook min of meer in te berusten. Ze gaat weliswaar net als Madelief
regelmatig de dialoog aan met de volwassenen om haar heen, maar haar woede richt
zich minder op de consequenties van de hiërarchie tussen kinderen en volwassenen
dan op maatschappelijke problemen zoals drugs en cultuurverschillen en wat die
voor haar als individu betekenen.

Een tweede verschil met Pippi en Madelief is dat Polleke realistischer in het leven
staat dan haar twee voorgangers. Haar creativiteit stopt ze in het schrijven van
gedichtjes en niet in het verzinnen van avonturen die van het leven een spel maken.
Ze heeft ook veel minder de behoefte om de wereld te ontdekken. De gedichtjes die
ze maakt, laten zien dat Polleke net als haar twee voorgangers taalvaardig is, maar
de tekstjes die ze schrijft zijn eerder filosofisch dan speels en nonsensicaal zoals de
verhalen

3

Voor deze bijdrage is gebruik gemaakt van de verzamelbundel Polleke die in 2009 door
Querido is uitgegeven.
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die Pippi en Madelief bedenken. Het is vermoedelijk hierom dat Akveld (2002) ze
als ‘ouwelijk’ beoordeelt. De kinderlogica die typerend is voor die twee ontbreekt
vaak in de gedichten en gedachten van Polleke. Door de kinderblik heen klinkt
volwassen ervaring, zoals in ‘Uiteindelijk zoeken wij de dood/als we oud zijn en
moe/en iedereen ons is vergeten/en we niet weten waar naartoe’ (Kuijer, 2009, p.
152).
In haar behoefte aan veiligheid en geborgenheid en in haar drang om serieus
genomen te worden is Polleke verwant met Madelief en niet met Pippi, die lak lijkt
te hebben aan wat anderen van haar vinden. Polleke heeft een warme band met haar
grootouders, net als Madelief die heeft met haar moeder en opa. Vooral de rust en
liefde van haar grootouders zijn voor Polleke broodnodig om te kunnen omgaan met
onder meer de problemen van haar ouders die allesbehalve een rustpunt vormen.
Naast de goede relatie met haar opa en oma nodigt ook Pollekes vermogen tot
introspectie eerder uit tot een vergelijking met het andere geesteskind van Kuijer dan
met Pippi.
De vergelijking tussen Pippi, Madelief en Polleke laat dus een interessante evolutie
zien voor wat betreft het denken over kind-zijn en volwassenheid: van een absolute
positieve focus op kindheid bij Pippi via bemiddeling en dialoog tussen kind-zijn en
volwassen-zijn bij Madelief naar een spanning tussen de gevoelde beperkingen van
het kind-zijn, het op een volwassen manier omgaan met emoties en de behoefte om
juist zorgeloos kind te kunnen zijn bij Polleke.

Bobbel en Viegeltje van Joke van Leeuwen
Pieter Steinz is niet de enige die een relatie ziet tussen Astrid Lindgren en Joke van
Leeuwen. Van den Bossche (2011, p. 54) merkt eveneens op dat Lindgren in de
Nederlandse context vergeleken wordt met Schmidt, Biegel en Van Leeuwen. De
laatste is ook één van de Nederlandse auteurs die vanwege haar verwantschap met
Lindgren de afgelopen jaren genomineerd is voor de Astrid Lindgren Memorial
Award. Of Van Leeuwen zelf de Zweedse auteur ziet als een inspiratiebron, is niet
bekend. Beschikbare interviews in Literom geven daarover geen uitsluitsel. Dat zij
er niets over zegt, heeft wellicht ook te maken met haar aversie van het indelen van
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schrijvers in ‘hokjes’. Dat neemt overigens niet weg dat Van Leeuwen in de
Nederlandse context met regelmaat in de traditie wordt geplaatst van Thijssen,
Schmidt en Kuijer (Juryrapport Theo Thijssenprijs 2000), wat indirect de relatie met
Lindgren nog eens bevestigt.

Voor wat betreft de relatie tussen Pippi Langkous en de verhaalfiguren van Joke van
Leeuwen noemt Steinz met name Bobbel uit Het verhaal van Bobbel die in een
bakfiets woonde en rijk wilde worden (1987) en hij verwijst naar Iep! (1996) en
daarmee impliciet naar Viegeltje, het vogelmeisje uit dit boek. Een toelichting daarop
geeft hij niet, behalve dan dat het zoals gezegd ‘verfrissende kinderromans’ zijn met
een ‘twijfelachtige opvoedkundige waarde’ (Steinz, 2002). De overeenkomst tussen
Pippi en Viegeltje is op het eerste gezicht hun gedeelde leeftijdsloos-heid,4 hun zin
voor avontuur en hun vrijheidsdrang. Ook leert de lezer Viegeltje net als Pippi vooral
van buitenaf kennen, door wat ze doet en wat andere mensen van haar vinden. Op
een dieper niveau kan echter nog een andere parallel ontdekt worden. In haar analyse
van Lindgrens boeken merkt Nikolajeva op dat Pippi feitelijk niet het belangrijkste
personage is, ook al klinkt dat vreemd: ‘by most criteria, Pippi is of course the
protagonist: she is the title character, she is introduced first, and she is present in all
episodes. Yet, as already stated, she is static and she is almost never used as a
focalizer. Whenever we meet Pippi it is either through the omniscient narrator or
through Tommy and Annika (...)’ (Nikolajeva, 2006, p. 70). Wat centraal staat, is de
groei van Tommy en Annika. Niet Pippi wordt beïnvloed door de omkering van de
macht die zij vertegenwoordigt, maar het zijn Tommy en Annika die veranderen
door de carnavaleske aard van Pippi. Zij is als het ware hun ‘helper’ die hun leert
dat sociale regels niet voor de eeuwigheid vastliggen. Wanneer Pippi vertrekt ‘[t]he
carnival is

4

Van Pippi wordt weliswaar in het eerste deel meteen gezegd dat ze negen jaar is, maar die
leeftijd is verder van geen belang.
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over, but its subversive effect will indeed last forever’ (Nikolajeva, 2006, p. 72). Hoe
die subversiviteit in de jeugdliteratuur heeft doorgewerkt, is zoals gezegd te zien bij
Madelief, maar ook bij veel kindpersonages van Joke van Leeuwen met hun
onaangepaste en oorspronkelijke manier van denken.
Viegeltje is in dat opzicht een uitzondering in Van Leeuwens oeuvre. De lezer
krijgt nauwelijks inzicht in hoe ze zich voelt en wat ze denkt. Dit is niet de enige
overeenkomst met Pippi. Tot op bepaalde hoogte vervult ook Viegeltje de functie
van ‘helper’. Ze is de protagonist die, zelfs als ze zelf niet aanwezig is, het doen en
denken van de andere personages beheerst. Viegeltje is net als Pippi een statisch
personage: ze ontwikkelt zich niet, maar zorgt er door haar aan- en vooral afwezigheid
voor dat de andere personages figuurlijk kunnen groeien. Ze is voor hen een
‘bescherm-engel’: ‘Wie naar haar op zoek gaat, vindt steevast iets anders waar hij
naar verlangde: vriendschap, een levensvervulling of genezing van zijn spokenangst’
(Eiselin, 1996).
Iep! gaat op het eerste gezicht niet over de omkering van de machtsrelatie tussen
volwassenen en kinderen, maar het is wel een subversief verhaal dat zich verzet tegen
het denken in hokjes waar Joke van Leeuwen zelf zo wars van is. Het maakt namelijk
niet uit dat Viegeltje afwijkend is en wat ze precies is: ‘(...) een vogel in de vorm
van een meisje. Of een meisje in de vorm van een vogel. Of iets daartussenin’ (Van
Leeuwen, 1997, p. 10).5 Waar het om gaat is onvoorwaardelijke liefde: houden van
betekent kunnen loslaten.
Onaangepast in doen en laten is een typering die zeker van toepassing is op Bobbel
en haar ouders in Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk wilde
worden.6 Bobbel zou echter wel wat minder afwijkend willen zijn en zeker rijker.
Ze is vastbesloten dat doel te bereiken, maar door alle moeilijkheden onderweg dringt
zich bij Bobbel steeds meer de vraag op of echte rijkdom niet in andere dingen zit
dan in een groot huis en veel geld.
Tussen de afwijkende levensstijl van Bobbel en haar ouders en die van Pippi zijn
zeker parallellen te trekken: de bakfiets is even ongewoon als de

5
6

Voor deze bijdrage is gebruik gemaakt van de derde druk uit 1997.
Gebruikte editie: de Jeugdsalamander van 1996.
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grote villa met een paard op de veranda en een vleermuis als huisdier is misschien
nog wel vreemder dan een aap. Beiden hebben ze een bijzondere naam - Bobbel die
eigenlijk Bo-Belle heet en Pippi van wie de volledige naam Pippilotta Victualia
Rolgordyna Kruizemunta Efraims-dochter Langkous is - en afwijkende kleding.

Maar waar het ongewone Pippi niet deert en ze altijd zelfverzekerd blijft, heeft Bobbel
last van de reacties van andere mensen en ze wil zich daarom aanpassen. Zoals veel
van Van Leeuwens personages groeit haar zelfvertrouwen wanneer ze weg van huis
allerlei avonturen beleeft. Waar Pippi vanaf het begin letterlijk en figuurlijk uitgaat
van eigen kracht, moet Bobbel dat gaandeweg leren. Wat ze van meet af aan delen
is een onbegrensde fantasie die zich echter wel op een verschillende manier uit. Pippi
is de koningin van de spannende avonturen, Bobbel van de originele
gedachtenspinsels, zoals wanneer ze zich 's morgens herinnert wat ze de nacht ervoor
met zichzelf had afgesproken: ‘Gisteren heb ik besloten dat ik morgen zou beginnen,
dacht Bobbel. Morgen is vandaag. Als ik vandaag besloten had dat ik morgen zou
beginnen, kon ik eerst nog een hele dag nadenken over het Weten Hoe. Maar morgen
was gisteren overmorgen’ (Van Leeuwen, 1997, p. 20). Bobbel is een denker die de
lezer van binnenuit leert kennen en in dat opzicht is ze net als Madelief en Polleke
heel anders dan Pippi die vooral een doener is. De boeken over Madelief en het
verhaal van Bobbel komen ook in visie overeen en wijken daarin af van de
Pippi-reeks: het gaat niet langer om de tegenstelling tussen kinderen en volwassenen
per se, maar om de spanning tussen de kinderlijke, open blik versus de
‘ontkinderlijkte’ (Kuijer, 1980, p. 120) volwassen kijk. Bobbels ouders zijn volwassen,
maar hebben het kind in zichzelf weten te bewaren. Ze zijn in staat zich te verplaatsen
in Bobbel en geven haar de ruimte te ontdekken wie ze is en wat ze wil. Kuijer en
Van Leeuwen keren zich wel tegen de burgerlijke volwassenen, want zij ‘leven met
“wetendheid”, gepaard aan de onwil om iets te zien of te horen wat die wetendheid
in gevaar zou kunnen brengen’ (Kuijer, 1980,
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p. 120). Zij kunnen enkel in hokjes denken en zien niet meer zoals kinderen het
‘onvanzelfsprekende van het vanzelfsprekende’ (Van Leeuwen, 24 oktober 2013).

Een eigen weg met dank aan (groot)moeder Pippi
De zoektocht naar de Nederlandse (klein)dochters van Pippi Langkous leidt tot een
conclusie in de geest van Astrid Lindgren. De vijf personages uit de naoorlogse
Nederlandse klassiekers die door Pieter Steinz (2002, 2003) gekoppeld zijn aan Pippi
Langkous van Lindgren delen allemaal in meer of mindere mate eigenschappen met
hun Zweedse grootmoeder die, zoveel kan wel gezegd worden, met haar subversiviteit
en de omkering van de machtsrelatie tussen kinderen en volwassenen het pad heeft
geëffend voor haar nazaten. Pippi heeft onder invloed van de maatschappelijke
ontwikkelingen op het vlak van opvoeding de relatie tussen volwassenen en kinderen
in kinderboeken ingrijpend veranderd. Haar (klein)dochters hoefden daardoor de
verhouding tussen kinderen en volwassenen minder op scherp te stellen dan Pippi.
In plaats van tegenpolen vormen ‘kind’ en ‘volwassene’ in de boeken van Schmidt,
Kuijer en Van Leeuwen een continuüm. Vooral bij Kuijer en Van Leeuwen hebben
kinderen én volwassenen keuze- en onderhandelingsruimte. Ze bewandelen daarbij
eigen wegen, waarbij ze verschillende eigenschappen van Pippi benadrukken.
Floddertje en Polleke delen het minst met Pippi. Floddertje jaagt weliswaar
volwassenen tegen zich in het harnas, maar dat gebeurt eerder uit onhandigheid dan
uit onaangepastheid. Polleke staat met beide benen in de maatschappelijke
werkelijkheid van religieuze en etnische spanningen en drugsproblematiek. Hierdoor
mist ze de speelsheid en avontuurlijkheid van Pippi. Viegeltje vervult dezelfde functie
als Pippi door in dienst te staan van andere personages, maar waar de laatste in zekere
zin het hokjesdenken bevestigt door vast te houden aan de superioriteit van kinderen
tegenover de inferioriteit van volwassenen, zorgt de eerste er juist voor dat het denken
in vaste categorieën wordt losgelaten. Bobbel en vooral Madelief staan het dichtst
bij hun Zweedse grootmoeder. Ze hebben haar fantasie, haar originaliteit en haar
onderzoekersmentaliteit. Bobbel mist echter de zelfverzekerdheid van Pippi. Dat
geldt tot op be-
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paalde hoogte ook voor Madelief, maar die bezit de bluf om haar twijfel te markeren.
Wat beiden, maar ook Polleke, op Pippi voor hebben is dat ze de lezer in hun hoofd
en hart laten meekijken. Het ‘eeuwige kind’ Pippi leeft daarmee voort in de kinderen
van Kuijer en Van Leeuwen die dankzij Pippi's subversiviteit op hun eigen manier
kunnen groeien naar een volwassenheid waarin het kinderlijke behouden blijft. Tenzij
je ze bekijkt vanuit een opvoedkundig perspectief gericht op conformeren in plaats
van emanciperen, zijn ze daarmee allerminst van ‘twijfelachtige opvoedkundige
waarde’ zoals Steinz (2002) meent.
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‘Die Astrid houdt ons wel bezig!’
Rita Verschuur over Pippi Langkous: gedachten bij zeven decennia
voer voor discussie
Sara Van den Bossche
Een heldere lentedag in het voorjaar van 2015. Uitgespreid op de tafel in de
woonkamer van Rita Verschuur ligt een klein dozijn Scandinavische boeken over
Astrid Lindgren, waarvan er liefst drie in het voorbije jaar verschenen zijn. Het gaat
om Deze dag, een leven (2014),1 een nieuwe, onthullende Lindgren-biografie van de
Deen Jens Andersen, Oorlogsdagboeken 1939-1945 (2015),2 Astrids persoonlijke
verslag van de Tweede Wereldoorlog, en Men neme eenvoudige woorden. Astrid
Lindgren herlezen (2015).3 In dat laatste boek presenteert Lena Törnqvist, die het
archief van de schrijfster in de Zweedse Koninklijke Bibliotheek beheert, een nieuwe
analyse van Lindgrens oeuvre. Haar uitgangspunt is het adagium van Arthur
Schopenhauer, dat Lindgren zelf als leidraad bij het schrijven hanteerde: dat je met
gewone woorden ongewone dingen probeert te zeggen (zie ook Steinz, 2004, p. 219).
De stapel boeken bekijkend stelt Rita Verschuur vast: ‘Het is ongelofelijk wat er
weer allemaal aan het gebeuren is met die Astrid.’
Ik ben bij Rita op bezoek om samen met haar terug te blikken op zeven decennia
Pippi Langkous. Rita, zelf ook een gevierd schrijfster, zette de meeste van Astrid
Lindgrens bekende boeken in het Nederlands om. Ze vertaalde onder meer Rasmus
en de landloper (voor het eerst in het Nederlands verschenen in 1959), Karlsson van
het dak (1959), Michiel van de Hazelhoeve (1968), Madieke van het rode huis (1974),
De gebroeders

1
2
3

Oorspronkelijke Deense titel: Denne dag, et liv (Andersen, 2014).
Oorspronkelijke Zweedse titel: Krigsdagböcker 1939-1945 (Lindgren, 2015).
Oorspronkelijke Zweedse titel: Man tar vanliga ord. Att läsa om Astrid Lindgren (Törnqvist,
2015).
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Leeuwenhart (1974) en Ronja de roversdochter (1982). Pippi Langkous hoort niet
in dit indrukwekkende rijtje thuis. Die vertaling staat niet op Rita's naam, maar dat
neemt niet weg dat ze er een eigen - uitgesproken - mening over heeft.
Op Rita's opinie over de Pippi-vertalingen van Lisbeth Borgesius-Wildschut (delen
1 en 2) en Saskia Ferwerda (deel 3) gaan we later verder in, maar eerst staan we
uitgebreid stil bij de betekenis van die nieuwe secundaire literatuur voor de receptie
van Astrid Lindgrens werk in het algemeen en van Pippi Langkous in het bijzonder.
Het is namelijk zo dat die recente publicaties behoorlijk wat informatie bevatten die
een nieuw licht werpt op enkele sleutelwerken uit Lindgrens oeuvre.
Jens Andersens knappe, Deenstalige biografie werd eind oktober 2014 uitgebracht,
de Zweedse vertaling volgde in december. Rond diezelfde tijd zond de Zweedse
televisie een nieuwe, driedelige documentaire over het leven van de schrijfster uit,
door maakster Kristina Lindström eenvoudigweg Astrid genoemd. Zowel in Deze
dag, een leven als in Astrid worden zaken onthuld die tot dan toe voor het grote
publiek verborgen werden gehouden.

Van sterke meisjes en kwetsbare jongetjes
Een erg zware episode in Astrid Lindgrens überhaupt al niet zo gelukkige
tienerbestaan, zoveel was intussen al bekend, werd bepaald door haar ongeplande
zwangerschap en haar keuze om niet te trouwen met de vader van het kind. Ze was
amper negentien toen ze haar zoon Lasse kreeg en ze zich gedwongen zag hem in
een pleeggezin in Kopenhagen onder te brengen. Waarom ze die drastische beslissing
nam, is nooit helemaal duidelijk geweest. Deze periode had een grote impact op haar
schrijverschap: het enorme verdriet en gemis dat toen overheerste, schemert door in
veel van haar verhalen.
Desondanks was er nog niet veel over de exacte omstandigheden rond deze kwestie
bekend. De eerste officiële Lindgren-biografie, die verscheen in 1977, werd
samengesteld door Margareta Strömstedt, in nauw overleg met Astrid zelf. In dat
boek besteedt Strömstedt er nauwelijks aandacht aan. Astrid raakte zwanger en wilde
niets met de vader van doen hebben,
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en dat was dat. Voor Rita is de kritiekloosheid van Strömstedts biografie een zwak
punt. Ze ziet er te veel de sturende hand van Lindgren zelf in. Jens Andersen en
Kristina Lindström, daarentegen, gaan uitgebreid in op de deining die de
zwangerschap veroorzaakte. Andersen legt het ingewikkelde samenspel van factoren
heel mooi bloot, op een subtiele, respectvolle manier. Hij laat iedereen in zijn waarde,
maar roert in potjes die lang bedekt zijn gebleven.
Andersen en Lindström schetsen de omvang van het schandaal en de betekenis
daarvoor van de complexe verhouding tussen de achttienjarige Astrid en de
vijftigjarige Reinhold Blomberg, eigenaar en redacteur van de lokale krant en Astrids
werkgever. Blomberg, vader van zeven kinderen, lag in scheiding en als Astrids
zwangerschap bekend raakte, zou dat pijnlijke gevolgen hebben voor alle betrokken
partijen. Lasse werd geboren in Kopenhagen, in het enige ziekenhuis in Scandinavië
waar zogeheten ‘onbemerkte’ vrouwen in alle anonimiteit konden bevallen. Zijn
bestaan moest voor de buitenwereld verborgen blijven. Reinhold Blomberg wilde
intussen met Astrid trouwen en samen met haar en zijn zeven kinderen een gezin
vormen, maar Astrid dacht daar anders over: die rol zag zij niet voor zichzelf
weggelegd. Lasse groeit op in een Deens pleeggezin, waar hij echter niet kan blijven
wanneer zijn pleegmoeder ernstig ziek wordt. Astrid, die inmiddels in Stockholm
woont, besluit hem daarheen te halen, maar dat blijkt geen houdbare situatie: het is
financieel niet haalbaar en de overgang valt de driejarige Lasse emotioneel erg zwaar.
Uiteindelijk nemen haar ouders Lasse bij zich in huis, en moet Astrid hem opnieuw
achterlaten.
Astrid Lindgren was dus een sterke vrouw, meent Rita Verschuur, en ze vindt dat
het dan ook voor de hand lag dat ze in veel van haar boeken een meisje als
hoofdpersoon zou kiezen. Ze merkt op: ‘Bij jongens ging haar hart net vaak bloeden,
vanwege haar eigen zoontje, dat met zoveel “handicaps” in het leven stond en extra
gekoesterd moest worden. Dit heeft haar beeld van mannen en vrouwen sterk
beïnvloed. Het kwetsbare jongetje, wiens leven bepaald werd door de moeilijke
omstandigheden, heeft haar beeld van mannen gevormd. In haar visie zijn vrouwen
sterk en mannen kwetsbaar.’ Ze vult aan: ‘Het is wel belangrijk dat die nuance, nu
gebracht door de uitgebreide contextualisering van de gebeurtenissen
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rond Lasses geboorte, er is. Het geeft nog meer diepgang aan interpretaties van
bijvoorbeeld Rasmus, die heel sterk geënt is op haar eigen zoon. In zijn verhaal is
het verlangen naar erkenning heel tastbaar.’ Rasmus, die in een weeshuis terecht
komt, vreest dat hij nooit door adoptieouders uitgekozen zal worden, want die geven
toch steevast de voorkeur aan meisjes met blonde krulharen. Hij vlucht weg uit het
weeshuis en vindt een vaderfiguur in landloper Oskar. Rita vindt dat deze plot meer
betekenis krijgt nu we meer weten over hoe Lasse zijn vroege kinderjaren beleefde:
‘Nu pas is onthuld hoe de relatie met zijn biologische vader was, wat die voor plannen
had met Astrid, terwijl Lasse zo gelukkig was in Kopenhagen bij het gastgezin, dat
hij dan moest verlaten.’ Voor Rita is Rasmus het prototype van het zwakke jongetje
in Lindgrens oeuvre. Ze vindt Rasmus en de landloper ook een van haar allerbeste
boeken, beter dan De gebroeders Leeuwenhart, en het is haar zeer dierbaar.
Door haar krachtige meisjesrol wordt Pippi Langkous als een feministisch rolmodel
gezien. Rita hecht daar niet bijzonder veel belang aan. Zelf schrijft ze waar ze zin in
heeft en voelt ze zich nooit gediscrimineerd. Als Pippi bevorderend kan zijn voor de
bewustzijnswording van meisjes en vrouwen vindt ze dat mooi meegenomen, maar
ze denkt niet dat Astrid er zelf zo over dacht.4

Al schaatsend de keukenvloer schrobben
In haar reportagereeks toont Kristina Lindström een opvallende gelijkenis aan tussen
Pippi Langkous en een notoir wild meisje: de Canadese actrice Mary Pickford, een
ster van formaat in het Hollywood van de ‘roaring twenties’. De documentaire bevat
beelden uit twee stomme films waarin Pickford meespeelde. In het eerste stukje zien
we dat Pickfords personage een paard in de woonkamer heeft staan. In een tweede
fragment uit Through the Back Door uit 1921 is te zien hoe ze - net zoals Pippi
Langkous een kwarteeuw later - al ‘schaatsend’ op schuurborstels de vloer schrobt.5

4
5

Zie ook Surmatz (2005, pp. 91-101) en Wahlström (2011).
Een eenvoudige zoekactie op Youtube maakt duidelijk dat het eerste fragment in de
documentaire afkomstig is uit Suds uit 1919. Geraadpleegd op 8 juni 2015 via:
https://www.youtube.com/watch?v=f9QdA16v_Nk

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

73
Lindström wist te achterhalen dat Pickfords films vertoond werden in de stadscinema
in Lindgrens geboortestadje Vimmerby, die ze als tiener gretig bezocht. De kans is
dus heel groot dat ze de mosterd bij Mary Pickford haalde. Bovendien is op de website
van filmdatabank IMDB te lezen dat Pickford ook meespeelde in de film
Daddy-Long-Legs (1919), naar het gelijknamige boek van Pamela L. Travers.
Lindgren-kenner Ulla Lundqvist (2007, z.p.) zag de gelijkenis tussen Pickford en
Pippi ook al en wees daarnaast op de overeenkomst tussen de naam van
Daddy-Long-Legs, in het Zweeds ‘Pappa Langben’, en die van Pippi Langkous. Dit
versterkt het vermoeden dat Astrid Lindgren zich - al dan niet bewust - liet inspireren
door Pickfords films. Voor Rita Verschuur toont het aan hoe in de literatuur alles
met iets anders verbonden is, hoe alle auteurs flarden van wat ze hebben gezien of
gelezen verwerken in hun eigen werk.

De wereld op z'n kop
De verhalen over Pippi Langkous worden niet alleen gezien als emancipatorisch voor
meisjes in het bijzonder, ze stellen ook machtsrelaties in het algemeen ter discussie.
In dit opzicht geven Lindgrens oorlogsdagboeken volgens Rita Verschuur meer
inzicht in de afkeer van de schrijfster voor misbruik van autoriteit. Lindgren hield
een dagboek bij tijdens de oorlog, toen ze een geheime baan had bij de afdeling voor
briefcensuur van de Zweedse inlichtingendienst. Haar dagboeken, onlangs dus
gepubliceerd,6 bevatten citaten uit geheime brieven en krantenknipsels. Astrid volgde
nauwgezet de ontwikkelingen van de oorlog en verweefde die met haar eigen
gedachten en gevoelens. ‘Ze geven ons een unieke inkijk in de achtergrond waartegen
Pippi Langkous tot stand kwam,’ benadrukt Rita.
Zweden stond te boek als neutraal, maar onderhield nauwe contacten met Duitsland.
Bovendien voelde het uit oostelijke richting de hete adem van Rusland in de nek,
door de oorlog in Finland. ‘Uit de dagboeken blijkt dat Astrid zich grote zorgen
maakte over het gevaar van Hitler aan de ene

6

Het was bekend dat Lindgren dergelijke dagboeken bijgehouden had, maar ze waren nog
niet eerder openbaar gemaakt. Astrid zelf bewaarde ze in een verloren hoekje van haar
woning, als om aan te geven dat ze niet vond dat er veel aandacht aan besteed moest worden.
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kant en dat van Stalin aan de andere,’ stelt Rita vast. ‘Ze was zich zeer goed bewust
van de “monsterlijke” dreiging langs beide zijden.’ In haar dagboek schrijft Astrid:
‘Het nationaal-socialisme en het bolsjewisme zijn ongeveer als twee dinosauriërs
die de strijd met elkaar aangaan’ (Lindström, 2014; mijn vertaling).7 Rita vult aan:
‘Een letterlijke echo van dat schrikbeeld zie je in de climax van De gebroeders
Leeuwenhart, wanneer de twee monsters Katla en Karm elkaar bekampen.’ In het
laatste hoofdstuk beschrijft Lindgren hoe de ‘twee monsters uit de oertijd elkaar van
het leven beroofden’ (Lindgren, 2002a, p. 199). Rita gaat verder: ‘De impact van de
oorlogsjaren en de problematische rol van Zweden waren gruwelijk voor Astrid.
Door haar job bij de censuurdienst kreeg ze veel schokkende brieven onder ogen,
waardoor ze een diep inzicht verwierf in de problematiek en het leed van de mensen
in de bezette landen. Dit is in feite de bodem voor haar hele oeuvre. Wie enkel Pippi
Langkous leest, ziet dat misschien niet, maar Pippi is het prototype van de machtsmens
met pacifistische doeleinden. Bovendien staat het boek in fel contrast met Astrids
eigen werk bij de censuurdienst: ze lijkt de kolder te hebben gebruikt als tegenwicht
voor de emotionele impact van wat ze om zich heen zag gebeuren.’
Rita is het dus eens met een interpretatie van het eerste Pippi-boek als een reactie
op het gruwelijke van de oorlog, die in Scandinavië behoorlijk gangbaar is. Het boek
verscheen in 1945, maar Lindgren was al enkele jaren bedtijd-verhalen over Pippi
aan het vertellen aan haar dochter Karin: ‘Het kan gewoon niet anders dan dat de
oorlog iets in haar losgemaakt heeft. Er moest gewoon iets gebeuren.’ Ook het werk
van Lennart Hellsing en Tove Jansson kan in dat licht geïnterpreteerd worden.
Lindgrens Pippi Langkous, de nonsensgedichten van Hellsing en de Moemins van
Jansson zijn dus producten van hun tijd, die tegelijkertijd de verademing en de
vernieuwde hoop voor de toekomst weerspiegelen (zie ook Kåreland, 1999).

7

‘Nationalsocialismen och bolsjevismen - det är ungefär som två skräcködlor i kamp med
varandra’ (zie ook Wiman, 2014, z.p.).
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Negerkoning en Zwarte Piet
Astrid Lindgrens wantrouwen tegenover machtswellustelingen brengt ons bij de
recente heisa rond het feit dat Pippi's vader een ‘negerkoning’ is. Rita ziet Astrids
aversie als een tegenargument in de hele, volgens haar irrelevante, discussie. Ten
eerste, vindt ze, ‘ligt het in het verlengde van Pippi's ongebreidelde fantasie dat haar
vader koning wordt. Dat is haast vanzelfsprekend.’ Een belangrijk bijkomend punt
is dat Pippi, hoewel ze zelf een machtsmens is, nooit discrimineert. Voor haar is
iedereen gelijk. Ook dit is een afspiegeling van Lindgrens eigen karakter, vindt Rita:
‘Vlak na de oorlog ging Astrid op reis naar Amerika. Ze was er in New Orleans,
waar ze aan de praat raakte met het zwarte kamermeisje Rosie. Astrid wou Rosies
kinderen en huis zien, maar dat mocht niet, zoiets was niet gepast voor een blanke
vrouw van stand. Na veel aandringen stond Rosie het toch toe en trok Astrid met een
taxi naar een achterbuurt. Toen de blanke chauffeur bij het terugkeren koudweg
opmerkte dat voor hem “een goede neger er een was die vijf voet onder de aarde
zat”, is Astrid uitgestapt en te voet verder gegaan. Toen haar blanke gastheren achteraf
vernamen dat ze een voettocht door een gevaarlijke buurt ondernomen had, noemden
ze haar schertsend een “nigger lover”. Voor mij is het niet voor te stellen dat iemand
met zo'n houding een discriminerende bedoeling zou hebben met haar boeken. Die
hele postkoloniale discussie is overtrokken, té politiek correct, net zoals het debat
rond Zwarte Piet in Nederland. In Astrids geval houdt ze absoluut geen steek, omdat
bij haar het menselijke primeert.’

Van Långstrump naar Langkous en terug
Zoals elders in dit nummer aangegeven, werd in Zweden geopperd dat het schrappen
van de term ‘negers’ de lont uit het kruitvat zou kunnen halen. Lindgrens erfgenamen
weigerden echter toestemming te geven voor die ingreep, en Rita ziet er evenmin
het nut van in. Het verbaast haar echter dat de originele tekst in al die jaren nooit
grondig herzien is. Dat geldt ook
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voor de Nederlandse vertaling van Lisbeth Borgesius-Wildschut.8 Rita geeft aan dat
ze geschrokken is van de ‘kwaliteit’ van die vertaling, maar dat ze het origineel ook
niet zo goed vindt: ‘De tekst zou er wel bij varen als er wat in geschrapt zou worden.’
Haar eigen vertalingen van Rasmus, Karlsson en Samen op het eiland Zeekraai heeft
ze enkele jaren geleden kunnen herwerken, louter op tekstueel vlak, de tijdloosheid
van de verhalen bleef gehandhaafd. Toen ze dit aan een medewerker van Lindgrens
Zweedse uitgever Rabén & Sjögren vertelde, gaf die toe het jammer te vinden dat
zoiets niet kan gebeuren in Zweden. ‘Aan het werk van een wereldberoemde,
overleden schrijver raak je nu eenmaal niet,’ stelt Rita vast.
Hoewel ze dus niets met de vertaling van de Pippi-boeken te maken heeft, wordt
ze er wel vaak op aangesproken. Ze voelt ook helemaal geen behoefte om er zelf een
nieuwe vertaling van te maken. Ze geeft toe: ‘Ik vind het een beetje gênant om dat
in de schoenen geschoven te krijgen. Ik was nog een kind toen Pippi Langkous
uitkwam en ben pas beginnen te vertalen met Rasmus en Karlsson [eind jaren vijftig;
svdb]. Eerlijk gezegd ben ik bang om herinnerd te worden als de vertaalster van Pippi
Langkous, dat zou ik onrechtvaardig vinden. Bovendien heb ik vanaf de jaren zeventig
nog maar weinig vertaalwerk gedaan, en dan vooral van volwassenboeken van
bijvoorbeeld Torgny Lindgren, en heb ik me op het schrijven van mijn eigen boeken
toegelegd.’ Desondanks blijft ze alle ontwikkelingen rond Astrid en haar boeken
volgen en boeit het haar nog steeds heel erg.
Het origineel, bijvoorbeeld, vindt ze heel geforceerd. Ze legt uit: ‘Pippi is een
fenomeen en als zodanig interessant en vernieuwend, maar geen “levend mens”. Ze
is een verschijnsel, geen persoon van vlees en bloed, daarvoor gaat het boek te ver.
Maar ik moet vaststellen dat het er in blijft gaan als koek. Het blijft een raadsel dat
het zo onvoorstelbaar populair geworden is, er is toch iets magisch mee.’
Wat de vertaling betreft, nemen we de proef op de som en leggen we een passage
uit Lindgrens Pippi Långstrump naast de Nederlandse Pippi

8

Bij de vijftigste verjaardag van het boek hield Karin van Camp (1995) een pleidooi voor een
herziening van de vertaling. Voor de feestuitgave met illustraties van Lauren Child, uitgebracht
in 2012, werd de Nederlandse tekst lichtjes opgefrist, zonder dat er ingrijpende veranderingen
werden aangebracht (zie Van den Bossche, 2012).
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Langkous. Rita Verschuur heeft het fragment niet lukraak gekozen: in haar ogen
illustreert het zowel de problemen waarmee een vertaler geconfronteerd wordt als
de zwaktes van de brontekst. Hieronder vertaal ik het bewuste stukje tekst letterlijk
vanuit het Zweeds:

Pippi gaat op koffievisite
Tommy en Annika's moeder zou een koffiekransje houden voor enkele
dames, en omdat ze toch meer dan voldoende gebakken had, vond ze dat
Tommy en Annika Pippi ook mochten uitnodigen. Op die manier zou ze
het minst last hebben van haar eigen kinderen, dacht ze.
Tommy en Annika werden dolblij toen ze dit te horen kregen en ze renden
meteen naar Pippi om haar uit te nodigen. Pippi was in haar tuin bezig de
arme overgebleven bloemen water te geven met een oude roestige gieter.
Aangezien het net die dag stroomde van de regen zei Tommy tegen Pippi
dat dat toch wel onnodig was.
‘Inderdaad, dat kan je zeggen,’ zei Pippi gekrenkt. ‘Maar ik heb de hele
nacht wakker gelegen en er naar uitgekeken dat ik mocht opstaan om de
bloemen water te geven, en dan laat ik me niet tegenhouden door een
beetje regen, schrijf dat maar op!’
Nu kwam Annika met het schitterende nieuws over het koffiekransje.
‘Koffiekrans... ik?!’ riep Pippi en ze werd zo nerveus dat ze Tommy begon
water te geven in plaats van de rozenstruik waar het eigenlijk om ging.
‘O, hoe moet dat gaan? O jee, wat word ik nerveus! Stel je voor dat ik me
niet kan gedragen!’
‘Dat kan je zeker en vast,’ zei Annika.
‘Wees daar maar niet zo zeker van,’ zei Pippi. ‘Ik probeer wel, dat moet
je geloven, maar ik heb al verschillende keren gemerkt dat mensen niet
vinden dat ik me kan gedragen,9 ondanks dat ik me zo goed aan het
gedragen was als ik maar kon. Op zee namen we het daar niet zo nauw
mee. Maar ik beloof dat ik er vandaag echt mijn schouders

9

Deze woordvolgorde komt in het Nederlands vreemd over, maar ik heb ervoor gekozen
de Zweedse constructie te behouden, omdat die toch net een andere implicatie heeft
dan “dat mensen vinden dat ik me niet kan gedragen”.
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onder zet zodat jullie je niet voor me hoeven te schamen. (Lindgren, 2001,
pp. 92-93)
In de vertaling van Borgesius-Wildschut ziet het fragment er als volgt uit (de
onderstreepte zinsdelen zijn verschillen die Rita Verschuur van belang acht):

Pippi gaat op theevisite
Tommy en Annika's moeder zou enige dames op theevisite krijgen. Omdat
ze toch meer dan genoeg koekjes gebakken had, vond ze dat Tommy en
Annika Pippi ook maar meteen moesten vragen. Ze dacht dat ze op die
manier het minste last van haar eigen kinderen zou hebben.
Tommy en Annika waren dolverrukt toen ze dat hoorden en ze holden
direct naar Pippi om haar uit te nodigen. Pippi was in de tuin bezig de paar
armzalige bloemen die er nog groeiden water te geven met een oude,
roestige gieter. Omdat het juist pijpenstelen goot, zei Tommy tegen Pippi
dat dat nu niet bepaald nodig was.
‘Ja, dat kan je nu wel zeggen,’ zei Pippi verdrietig. ‘Maar als ik me er de
hele nacht op heb liggen verheugen om de bloemetjes water te geven, dan
laat ik me door een beetje regen niet tegenhouden, dat snap je toch wel?’
Nu kwam Annika met het nieuws over de theevisite.
‘Theevisite... ik?’ riep Pippi en ze werd zo opgewonden, dat ze Tommy
begon te begieten in plaats van de rozenstruik, wat toch eigenlijk de
bedoeling was.
‘O, hoe moet dat gaan! Jongens, wat ben ik zenuwachtig! Stel je voor, dat
ik me niet netjes gedraag!’
‘Dat kun je best,’ zei Annika.
‘Nou, wees daar maar niet zo van overtuigd,’ zei Pippi. ‘Ik probeer het
heus wel, maar ik heb al vaker gemerkt dat de mensen vinden dat ik me
niet weet te gedragen. En dat nog wel terwijl ik zo mijn best heb gedaan!
Aan boord letten we daar nooit zo precies op. Maar ik geloof
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dat ik me vandaag extra zal inspannen, zodat jullie je niet voor mij hoeven
te schamen. Want dat wil ik echt niet.’ (Lindgren, 2002b, p. 94)
Het detail dat de koffie haast ongemerkt gewijzigd werd in thee, omdat Nederlandse
en Vlaamse kinderen geen koffie zouden mogen drinken, kan Rita nog door de vingers
zien. Naar haar gevoel maken de andere wijzigingen Pippi's karakter echter anders:
ze lijkt volgzamer en zich meer bewust van wat mag en niet mag, en daardoor minder
autoritair.
In de volgende passage stoort Rita zich eraan hoe gekunsteld de brontekst is. Het
gaat om de beroemde scène waarin Pippi zich op de slagroomtaart stort en deze in
een keer verorbert, tot groot ongenoegen van de voorname dames, waarop Pippi hen
probeert te sussen:
‘Nu hoeven jullie niet droevig te zijn over zo'n klein ongelukje,’ zei ze
troostend. ‘Het belangrijkste is dat je gezond bent. En tijdens een
koffiekransje moet je plezier maken.’
Ze nam het suikerpotje en strooide alle suikerklontjes over de vloer uit.
‘Nee maar, wat wil dit zeggen,’ schreeuwde ze schril uit. ‘Hoe kon ik me
zo vergissen! Ik dacht, dat het strooisuiker was, begrijp je. Maar als het
ongeluk er eenmaal is, is het er. Gelukkig is er slechts een iets aan te doen,
wanneer je toevallig klontjes in het rond strooit, en dat is te bijten in
strooisuiker.’ [...]
Daarop nam ze de suikerstrooier en strooide best veel strooisuiker op de
vloer.
‘Let wel, dit is strooisuiker,’ zei ze. ‘Dus ik ben volkomen in mijn recht.
Waar heb je anders strooisuiker voor, als je ze niet kan strooien, het zou
mij plezieren dat te weten.’
Maar nu kwam mevrouw Settergren [vertaald als Van der Tak; svdb]
binnen[.] (Lindgren, 2001, pp. 97-98)
Voor Rita doet deze passage enorm kunstmatig aan: ‘Dit stukje zou ik vreselijk
vinden om te vertalen,’ zegt ze. ‘Je moet je aan de brontekst houden maar het is een
stom mopje om mee te beginnen, dat bijten op strooisuiker. Een goed alternatief zou
zijn dat Pippi op de klontjes op de grond
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gaat springen tot ze verpulverd zijn, dan is het strooisuiker en kan ze er mee gaan
strooien. Dat zou de overgang natuurlijker maken.’ Ze kan zich dan ook best vinden
in de mouw die Lisbeth Borgesius-Wildschut er aan paste. In haar versie ziet het
laatste stukje er zo uit:
‘Nee maar, wat is dat nou,’ riep ze hard. ‘Hoe kan ik me zo vergissen! Ik
dacht dat het strooisuiker was, begrijpt u? Maar als je eenmaal een
ongeluksdag hebt, dan houd je hem. Er is maar één middel tegen het per
ongeluk strooien met suikerklontjes en dat is een flinke hap strooisuiker
nemen!’ [...]
‘Ziet u wel dat dit strooisuiker is?’ zei ze. ‘Dus dit mag ik best doen. Want
waarom heb je een suikerstrooier als je er niet mee strooien kunt? Dat zou
ik wel eens willen weten!
Hebben jullie wel eens gemerkt,’ vroeg ze de dames, ‘hoe grappig het is
om op een vloer vol suiker te lopen?
Het is natuurlijk nog leuker als je op blote voeten loopt,’ ging ze verder
en trok haar kousen en schoenen uit. ‘Ik vind dat jullie dat ook eens moeten
proberen, want heus, er iets niets grappigers.’
Maar nu kwam mevrouw Van der Tak binnen. (Lindgren, 2002b, pp.
99-100)
Rita waardeert de creatieve oplossing. Ze stelt: ‘De blote voeten in het Nederlandse
fragment zijn in mijn ogen een verbetering.’
Ze is het ook eens met de beslissing om de passage waarin Pippi een vliegenzwam
opeet (Lindgren, 2001, p. 63) aan te passen. In de Nederlandse vertaling werd de
vliegenzwam een paddenstoel (Lindgren, 2002b, p. 62), en maar goed ook: ‘Dit gaat
ver over de grens van het aanvaardbare. Je moet opletten met zo'n sterk
identificatieobject. En dat is Pippi net bij uitstek, Tommy en Annika zijn te braaf.
Ze is een lokkend voorbeeld voor kinderen, die denken: “Zo wil ik ook zijn.” De
dingen die ze onderneemt, dat is waar kinderen naartoe gezogen worden. Haar kleding,
vlechtjes, uitdagende houding, alles is leuk en spannend, zo wil je als kind ook zijn.
Ik hecht dan ook weinig geloof aan prachtige theorieën van literatuurwetenschappers
die stellen dat Tommy en Annika betere, meer realistische identificatiemogelijkheden
bieden.’
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In dit verband lijkt het mij aannemelijk dat het potentieel voor vereenzelviging
verhoogd wordt doordat Pippi niet erg sterk psychologisch uitgewerkt is. Doordat
ze niet echt van vlees en bloed is, is ze voor interpretatie vatbaar en kan ze overal
anders ingevuld worden. Daaruit volgt de vraag of Pippi Langkous dichter ligt bij
hedendaagse kinderen dan bij de lezers van in de jaren veertig en vijftig. Rita meent
van wel: ‘Veel dingen die vroeger aanstootgevend waren, zijn dat nu niet meer. Toch
blijft Pippi Langkous zeer vernieuwend. Geplaatst in het specifieke tijdskader zie je
hoe baanbrekend ze was. Ondanks het duidelijke verband met de ontstaanscontext
is ze tijdloos. Haar capriolen en uitdagingen blijven aanspreken, ze gaan toch nog
steeds buiten het kader van de opvoeding, hoe vrij die ook is. Daarom spreekt ze
lezers aan, over de grenzen van periodes en culturen heen.’
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‘En als we eens op aarde bleven?’
Annie M.G. Schmidtlezing 20151
Els Beerten
Gewoonlijk als ik fijn nieuws krijg, spring ik een gat in de lucht van blijdschap en
dat bedoel ik letterlijk. Als Helma van Lierop, Aad Meinderts en Toin Duijx mij op
zeven januari mailen met de vraag of ik dit jaar de Schmidtlezing wil houden doe ik
dat niet. De reden is eenvoudig, niet alleen lig ik met griep in bed terwijl mijn dochter
jarig is, op datzelfde moment is in Parijs ook nog de wereld aan het vergaan. Op zoek
naar een sprankel zon open ik mijn mailbox, wie weet of daar, misschien, iets heel
prettigs staat te lezen. De Schmidtlezing?
De Schmidtlezing?! Natuurlijk voel ik mij vereerd dat men aan mij heeft gedacht.
Maar ik ben vooral zenuwachtig. De mensen die naar deze lezing komen, willen
verwend worden en liefst met een of ander geweldig inzicht of schitterende analyse,
tenminste, ik zou zoiets willen als ik speciaal de trein, de auto, wie weet het vliegtuig
had genomen om vanavond hier te zijn. En ik zou dat willen omdat deze lezing de
naam van Annie M.G. Schmidt draagt. Voor weinig mensen wil ik zo'n diepe buiging
maken als voor haar. Mevrouw Schmidt, zou ik zeggen, dank u wel want u hebt mijn
wereld groter gemaakt. Zeg maar Annie, zou haar reactie zijn, als ik denk aan de
verhalen van Querido, onze gemeenschappelijke uitgever, over de mens die zij was.
Ik zou haar vertellen hoe ik als kind uren en uren en uren heb doorgebracht met
alle Jip en Jannekes, dat ik zaterdag oprecht de heerlijkste dag van de week vond en
zondag de ellendigste want dan was het weer aftellen tot ‘Ja zuster, nee, zuster’, dat
ik nog alle liedjes van dat programma ken, ook al was ik een snotneus in het jaar dat
het uitgezonden werd,

1

De zestiende Annie M.G. Schmidtlezing vond plaats op woensdag 20 mei in de aula van het
Kinderboekenmuseum en werd georganiseerd door IBBY-Nederland en het
Kinderboekenmuseum, ondersteund door Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds.
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of misschien juist daaróm - het olifantengeheugen van een kind, weet u wel, dat ik
nu voor mijn kleinkinderen vaak ‘Mijn opa’ zing en het soms stiekem verander in
‘Mijn oma’, uiteraard enkel als alleen zij het kunnen horen want het is wel een beetje
zielig anders, mevrouw Schmidt, waarom hebt u eigenlijk geen omalied bedacht,
zou ik haar vragen, waarop zij ongetwijfeld antwoordt dat ze dat ook gedaan heeft.
Een geweldig inzicht. Een schitterende analyse. Terwijl ik een verhalenverteller ben.
Doe maar gewoon, kind, zou Annie M.G. Schmidt ongetwijfeld zeggen, en begin
met het begin.
Het begin.
Ik was net twee geworden toen ik voor het eerst naar school mocht. Ook in die
tijd was dat jong voor een kind. ‘Gij waart zo nieuwsgierig en ik had u alles al verteld
wat ik wist,’ zegt mijn moeder daarover. De versie van mijn vader klinkt iets anders.
‘Gij,’ zo begint hij, ‘olala.’ Hij wacht dan altijd even, waarop ik mij spontaan schrap
zet want als mijn vader wacht voor hij iets zegt volgt er gewoonlijk iets dat niet om
te lachen is, zeker als hij daarbij ook nog naar de lucht kijkt alsof daar iets
spectaculairs aan het gebeuren is. Helaas is het op die momenten daar juist bladstil,
zodat de woorden van mijn vader alle kans krijgen om nog beter te blijven hangen.
‘Gij waart het een en het ander,’ zegt hij vervolgens, mét een zucht die mij helemaal
duidelijk moet maken dat de reden waarom ik naar school moet, bij ons in huis ligt.
Die zucht vertelt ook dat hij mij opnieuw zo vroeg zou sturen, kon hij zijn leven
overdoen. En alle keren dat ik in volle puberteit met luide stem mijn ouders wees op
hun plichten, die ze in mijn puberogen verre van respecteerden, met - als voorbeeld
bij uitstek - de ‘schandalig jonge’ leeftijd waarop ze mij naar school stuurden, ontstond
er nooit een discussie, dat het mij blijkbaar geen schade heeft berokkend, bijvoorbeeld.
Mijn vader zei op zulke momenten simpelweg: ‘Het was dat of zot worden.’
Ik denk dat ze het gewoon niet wisten. We waren namelijk begin jaren zestig. Opeens
bleken kinderen wezens met gedachten en gevoelens en meningen en talenten die
op zijn minst aandacht verdienen. Als het over mijn opvoeding gaat, zegt mijn moeder
altijd dat ze mij vooral zo ver
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mogelijk van de was en de plas wilde houden. Al heel vroeg mocht ik dan ook naar
de tekenles, de muziekles, deed aan judo, basket, en turnen, voordracht en toneel, en
was lid van de chiro - de plaatselijke jeugdbeweging - wat allemaal kon, aangezien
we nog offline waren. Dat ik pas op mijn achttiende als au pair in Londen leerde hoe
ik moest wassen en strijken en vooral die eerste tijd hoe ik dat best niet deed, ik heb
haar dat niet bepaald kwalijk genomen. En bovendien. Elke mens heeft zijn
geschiedenis, mijn ouders even goed, want, afgezien van het feit dat ze hun kinderen
alle kansen wilden geven omdat ouders dat nu eenmaal gewoonlijk willen, was er
ook nog de tijdsgeest die dicteerde dat niet alleen alles mocht, het gebeurde best ook
anders dan voorheen. Het moeten oprecht verwarrende tijden zijn geweest. Kinderen
groot krijgen is sowieso al niet simpel, laat staan als je met het ene been in vroeger
en met het andere in nu staat, waarbij er geen groter verschil mogelijk is tussen dat
vroeger en het nu. Mijn moeder mocht dan nog zo'n crack zijn in spreidstand,
ongetwijfeld had ze ons af en toe liever gewoon zoals haar ouders haar dat hadden
voorgedaan, tegen het plafond geplakt.
Het kind dus maar naar school toen ze twee werd.
Mijn ouders hadden geluk, want vanaf dag één hield ik van de verhalen van de
juffrouw. En als zij uitverteld was, mochten wij vertellen, elke ochtend. Daarna
gingen we uitbeelden. Veel kon opeens in die gouden jaren zestig, behalve af en toe.
Dan kon blijkbaar helemaal niks. Op dat moment viel er een gigantische stilte in de
klas, waarop ik vervolgens een geweldige preek kreeg over iets dat ik had gedaan
en waarvan ik meteen vermoedde dat het iets vreselijks moest zijn, waarom anders
vloog ik opeens in de hoek of naar de ezelsbank? En altijd ik, nooit de anderen.
Ik wist dat het aan mij lag, en dat er niets aan te doen was.
Een jaar of zes was ik toen ik erachter kwam. Op die leeftijd verhuisden we immers
naar een huis waarvan de badkamer een spiegel had waarin ik mezelf kon zien zonder
dat iemand mij moest optillen. Ik herinner mij dat ik voor die spiegel stond en dacht:
‘Aha. Daarom dus.’ Omdat er geen redding mogelijk was, rende ik naar mijn moeder,
nu was het aan haar. En het was met vuur in haar stem dat ze zei dat ik goud in mijn
haren had en wie dat niet zag, was stekeblind.
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Ik garandeer het u, mijn moeder kan water in wijn veranderen. Daarbij kwam nog
dat zij zich wellicht al zes jaar lang voorbereidde op dit moment, gewaarschuwd als
ze was door haar tantes, die meteen na mijn geboorte op kraambezoek kwamen. Met
een emmer regenwater. Voor het kind. Want dat haar. Die kleur. Benoemen konden
ze die kleur niet, maar dat hij veranderde in bruin nadat mijn moeder mijn haren zou
wassen met regenwater, dat wisten ze wel. Ze mochten dan oud en wijs zijn, u ziet
vanzelf dat ze op dat punt geen gelijk hadden.
Waarop mijn moeder haar verhaal over goud verzonnen moet hebben. En ze duldde
geen tegenspraak, dus ik verzon een eigen verhaal. Dat ging zo. Probeer ze altijd een
stap voor te zijn. Open die mond, bijt van je af. En dat hou je vol tot je achttien bent.
Want dan ben je volwassen en mag je doen wat je wil. Om te beginnen verf je je
haren zwart en daarna komt alles gewoon goed.
Ondertussen waren er de bossen, de heide en de straat. Plekken waar we elke dag
na school met de hele buurt verhalen speelden waarin we prinsen, heksen, ridders,
koninginnen, draken werden en één klap in de handen volstond om van rol te wisselen.
En voor de keren dat ik niet naar buiten mocht omdat - zo zei mijn moeder - ik moest
leren aanvaarden dat niet alles mogelijk was - waren er mijn boeken. Ik las alles en
onthield vooral Wipneus en Pim, Jip en Janneke, Jommeke, Bob Evers, en Nelly uit
Nelly, het meisje met de rode haren, het boek dat mijn lievelingsboek werd. Want
Nelly was ook raar. Toch zag iedereen haar graag. Dat raar zijn en graag gezien
worden konden samengaan was een hele opluchting. Dat Nelly uiteindelijk naar
China vertrok om daar alle Chinezen te bekeren vond ik dan weer tamelijk
verontrustend. Voor een kind uit een klein Limburgs dorp lag China in een ander
melkwegstelsel. Maar Nelly vond haar plek, vooral dat onthield ik.
En dat ze de wereld beter wilde maken.
Ik wilde dat namelijk ook. En waarom ik dat wilde? Uit pure goedheid, of wat
dacht u? En het had ook een praktische kant. Ik had namelijk goed onthouden uit de
verhalen van de missionarissen die jaarlijks ons dorp bezochten, dat er een wereld
was buiten ons dorp waarin mensen woonden die er niet alleen anders uitzagen, ze
hadden ook andere gewoontes en smaken. Aangezien ik ervan overtuigd was dat ik
in ons dorp nooit een
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man zou vinden, - en laat Een Man nu net zijn wat ik vooral wilde toen ik tien was
- wist ik wat mij te doen stond. Ik zou tijdelijk missiezuster worden. In Afrika,
bijvoorbeeld. Ik had zelfs al aan de pastoor gevraagd of dat tijdelijke kon. Hij had
zo hard geglimlacht en geknikt toen ik dat vroeg. En toen zei hij het ook nog. Het
kon.
Toen de juf van de vierde klas ons, meisjes van tien jaar, vroeg om een opstel te
schrijven over de missies, trok ik dan ook alle registers open. Nadat ze onze teksten
gelezen had, ging ze voor de klas staan, keek mij aan met een opgewekte blik en
zong met al even opgewekte stem dat ze mij ooit naar de maan zag vertrekken om
daar iedereen te bekeren. Ik kon haar alleen maar aankijken. De maan??! In godsnaam!
De wereld, ja, die wilde ik in!
Het missiezusterplan smolt als sneeuw voor de zon toen ik op mijn elfde verliefd
werd op een jongen in de bus naar school. Dat ik verliefd werd, vond ik maar heel
normaal, mijn vriendinnen werden het, dus ik ook. En verliefd werd je op jongens
die je niet kende. De mannelijke wezens met wie je voetbalde of in de bomen hing
waren van een andere categorie. De categorie waartoe jij ook behoorde, want jij leek
op hen en zij op jou.
Toen ik een jaar of twaalf werd, veranderde alles. Opnieuw ging ik voor de spiegel
staan, en weer keek ik om te begrijpen. Waarover ze het hadden, de vrienden met
wie ik tot dan toe elke dag op straat speelde. En wat ik zag, sprak voor zich. Ik was
een meisje. Dat wist ik allang, maar nu opeens veel meer. Ik was van een andere
soort. En die soort gedroeg zich blijkbaar anders. Eén ding nam ik mij alvast voor:
ik mocht dan een meisje zijn, nooit of te nimmer ging ik krijsen of gillen. Het was
een heilige belofte aan mezelf, en ze staat nog altijd overeind. Maar hoe het verder
moest? Ik had enkel broers en jongere buurmeisjes, en aan mijn moeder met haar
bruin vel en haar zwarte haren ging ik het zeker niet vragen. Gelukkig was er
Goud-Elsje. Zij zou me vertellen hoe meisjes waren. Heel erg kon het niet zijn want
vond Goud-Elsje niet altijd opnieuw het geluk, in elk boek van de serie die haar naam
droeg? Altijd was het lente voor Goud-Elsje. Nooit zei iemand: ‘Zit stil en kom uit
de bomen,’ want Goud-Elsje klom helemaal niet in bomen, Goud-Elsje verloofde
zich en trouwde en op het
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einde dronken ze altijd thee. Ik raakte verslaafd aan Goud-Elsje. Toch heb ik boeken
nooit méér gehaat dan toen.
Want ik had nog maar de laatste bladzijde gelezen of daar was mijn moeder al met
haar commentaar over mijn slordige kamer en de ruzie met mijn broers, altijd in koor
met mijn vader die voor de conclusie zorgde dat het ‘zo niet meer verder kon.’ Als
ze nu nog thee dronken. Maar zelfs dat niet. En dat ze er niet aan dáchten om mij uit
de bomen te halen, het zou hen niét lukken. ‘Ik wil het niet eens proberen,’ zei mijn
moeder. ‘Trek uw schoonste kleed maar aan, gij vindt uw weg wel vanzelf.’
De puber die ik was, kon op dat moment niet anders dan schoppen. Raadde mijn
moeder mij pad A aan, ik koos pad C. Maar gaan deed ik, en met forse schreden.
Welke weg ik ook uit ging, altijd stond ze pal achter mij. ‘Natuurlijk kunt gij dat,’
zei ze, in alle mogelijke versies onder alle mogelijke omstandigheden. Zij, schoonheid
die ze was, ze had gemakkelijk praten. Natuurlijk geloofde ik haar niet. Net zoals ik
nooit één woord van Goud-Elsje had geloofd, dat onnozel wicht dat ik allang had
verbannen naar de verste hoek van mijn geheugen, waar ze zat achter een zwaar luik
met een stevig hangslot.
Ondertussen was ik andere boeken gaan lezen, boeken van de lange, lange lijst
die ik van mijn lerares Nederlands had gekregen. Al die boeken zou ik lezen, wat
kon dankzij de dorpsbibliotheek en zijn heerlijke bibliothecaris die wel zag dat hij
dat ongedurig kind niet nog eens haar ronde kon laten doen langs alle C-boeken. Ik
las niet, ik verslond boeken. Om die reden stond ik mijn hele middelbare schooltijd
elke morgen om tien voor zes op. Tegen tien over zes was ik gewassen en aangekleed
en had ik mijn lessen voor school nagekeken. Met mijn ontbijt en een boek kroop ik
op de radiator in de woonkamer en las tot half acht.
Gewoonlijk stonden dan mijn ouders en drie broers op, en vertrok ik naar school.
Van die tijd herinner ik mij vooral twee boeken, en, nog meer dan de inhoud, het
lezen ervan. Het eerste was een filosofisch werk over de Parijse Commune. Op dat
moment was ik zestien, begreep geen fluit van wat ik las, maar wat vond ik het
fantastisch. Dus ik las en herlas en elke keer leek ik een beetje meer te begrijpen. De
openbaring dat zinnen
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werelden konden scheppen waar je tot dan geen enkel idee van had! Al helemaal
geweldig vond ik de ontdekking van De donkere kamer van Damokles van W.F.
Hermans. Omwille van de romanlijn meende ik aanvankelijk alles te begrijpen wat
ik las, maar hoe dieper ik in het boek raakte, des te meer ik besefte dat ik nooit alles
zou kunnen vatten. En ik vond dat niet erg.
Het bestaan van deze boeken veranderde mijn wereld.
Zo'n boeken wilde ik ook schrijven. Ooit. En ‘ooit’ leek op dat moment zo ver
weg dat ik er niet eens van droomde. Wat ik op dat moment wel deed, was gedichten
en columns schrijven voor het jongerenmagazine TOP, een blad dat gemaakt werd
door bekende jeugdschrijvers. Ik had meegedaan aan een van de schrijfwedstrijden,
kreeg vervolgens een rubriek in het blad, én een perskaart waarmee ik elke zondag
gratis naar de match kon van de voetbalploeg waarvan mijn broer de keeper was.
Oh, het glorierijke moment waarop ik bij de ticketverkoop kon zwaaien met mijn
perskaart! Ik was schrijver en het hele dorp had dat gezien!
Toen ik achttien werd, verfde ik mijn haar niet zwart, integendeel. Ik kamde het
ondertussen zo breed uit dat geen kat er nog omheen kon. Ook ik niet. Of misschien
vooral ik niet. Opdat ik toch maar zou geloven dat mijn leven goed was zoals het
was.
Wat het niet was.
Om te beginnen had ik geen lief.
En de wereld had ik ook nog niet veranderd.
Aan dat laatste kon ik alvast iets doen. Ik zou geneeskunde studeren, met als
specialisatie kinderarts, om vervolgens naar Afrika te trekken. Of ik studeerde rechten,
alle mensen die onrecht waren aangedaan zou ik verdedigen. Mijn leraren vonden
dat niet zo'n goed idee. Voor advocaat had ik teveel fantasie, zeiden ze, en
geneeskunde, ik?! Ik zat dan nog in de wetenschappelijke richting op school, veel
liefde voor die vakken hadden ze bij mij niet gemerkt. Waarom ging ik geen talen
studeren? Doe ik veel te graag, zei ik. Dat vonden zij maar een raar antwoord. ‘Te’
was juist goed als het over later ging, zeiden ze.
En egoïstisch, zei ik. Alsof ik met een talenstudie de wereld kon veranderen. Maar
toen dacht ik aan de boeken die ik ooit wilde schrijven. Als
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ik Nederlands studeerde, zou ik alvast mijn moedertaal helemaal in de vingers krijgen,
en met de taal de literatuur. En daarna zagen we wel weer hoe het verder moest met
mijn plan om de wereld recht te trekken.
Ik trok naar de universiteit van Leuven, studeerde er Nederlands en Engels. Voor
ik echter iets met mijn diploma deed, moest ik eerst nog naar de Toneelacademie
van Maastricht.
Tien jaar lang had ik lessen voordracht en toneel gevolgd aan de stedelijke academie,
het waren de mooiste momenten van de week geweest, net zoals de repetities en de
optredens van het schooltoneel. Ik moest uitzoeken of toneelspelen mijn wereld kon
worden.
Nu begint het feest, dacht ik toen ik na een wekenlange selectieprocedure werd
toegelaten. Van een verkeerde inschatting gesproken.
Het competitiegevoel was ontstellend groot in dat eerste jaar, en ik mocht dan net
een mooi diploma hebben behaald aan de beste universiteit van de Lage Landen in
de taal die ik zo liefhad en waarvan ik tot dan toe meende dat ik ze tot in de toppen
van mijn vingers bezat, net op die taal was het dat ik keer op keer door mijn
klasgenoten werd afgerekend. Waarom zong ik zo en eindigde ik elke zin met hé;
onzeker, was het dat misschien? Ik was de enige Belg tussen Noord-Nederlanders,
natuurlijk hoorde ik ook wel dat ik anders klonk. Maar mijn docenten geloofden in
mij en ik mocht naar het tweede jaar, met als boodschap dat ik ‘gerust lelijk mocht
zijn op scène.’ Lelijk zijn op scène, hoe dat moest, geen idee. Maar ik zou het zijn.
En alles ging goed tot er besloten werd dat ik spraaklessen nodig had om de
spanningsboog van mijn zinnen ‘Nederlandser’ te maken. Ik had dat gewoon een
plaats kunnen geven, maar wat deed ik? Ik stak een wachter in mijn achterhoofd die
lette op elke zin, hem herkauwde voor hij mijn mond mocht verlaten. Probeer op die
manier maar eens lelijk te zijn.
Op het einde van het tweede jaar werd door de hele lerarenclub bevestigd wat ik
al wist: er zat geen acteur in mij. Zingen, ja, schrijven en lesgeven, daar lag mijn
grote kracht, gaven ze mij mee.
Op dat moment was ik twaalf weken zwanger van ons eerste kind, iets waar mijn
man en ik dolgelukkig om waren, het was dus met alle gemak
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dat ik zei dat het allemaal niet zo erg was om met school te stoppen. Terwijl ik goed
genoeg wist dat ik het verschrikkelijk vond. Kwaad was ik ook. Een kwaadheid die
veel te groot was voor een column of een verhaal zoals ik tot dan toe schreef, dus ik
begon aan een boek.
What doesn't kill you makes you stronger? Niks van. Ik had gefaald, punt. Maar
het zou mij niet meer overkomen. In mijn boek zou ik schrijven hoe het wel moest
en zo zou het de volgende keer ook gebeuren.
Ik moest er wel voor zorgen om me niet te kwetsbaar op te stellen. Want stel dat
iedereen las hoe ik over mij heen had laten lopen. Daarom zou ik een hoofdpersonage
maken dat niet op mij leek. Assertief, kordaat en pittig zou ze zijn, zodat ze kon
overleven in de wereld van toneel die ik in mijn boek schetste. Een wereld die ik een
beetje anders maakte, in elk geval boeiender dan ik hem kende. Een wereld waarin
ikzelf misschien ook niet gefaald zou hebben.
Het boek verscheen in 1987 onder de titel Scènes en iedereen die het las en mij
kende, zei dat Jana, het hoofdpersonage, sprekend op mij leek. Ze vergisten zich
natuurlijk. Jana was immers veel sterker en mooier dan ik ooit zou kunnen zijn.
‘Jullie zijn lief voor mij,’ zei ik. ‘Lief? Niks lief,’ zeiden zij. ‘Wij kennen u, we
vergissen ons niet.’ Hun antwoord verontrustte me. Het betekende namelijk dat ik
in mijn boek veel meer had prijsgegeven over mezelf dan de bedoeling was geweest.
Het zou mij geen tweede keer overkomen.
Ik begon aan een volgend boek: Een buik om in te kruipen. Voor Katrien, het
hoofdpersonage, richtte ik mijn focus op mijn jongste nichtje. En weer zei iedereen
die mij kende: ‘Juist u.’
Dat mijn vrienden blijkbaar zagen wat ze wilden zien, niet wat er stond, vond ik
echt niet prettig. Ik moest en zou daar iets aan doen.
Ik begon aan Teranga-Welkom. Het verhaal was geïnspireerd door mijn ervaringen
in Senegal en mijn gevoelens daarbij, maar ik had alles zo uitgewerkt dat er geen
enkel autobiografisch element in zat. Bovendien was Marie, het hoofdpersonage,
een klein, verlegen meisje met lang en sluik blond haar. En weer zei iedereen: ‘Juist
u.’
En opnieuw werd ik daar ongelukkig van.
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Want als mijn boeken inderdaad ‘juist mij’ waren, waarom werkte het verhaal dan
niet voor mij zoals het dat deed voor mijn personages? Hoe luid zij ook victorie
kraaiden, ik bleef even kwetsbaar achter.
Zo moedeloos werd ik ervan.
Maar het was door die moedeloosheid dat ik beter ging kijken. En opeens zag ik
dat ik nog altijd datzelfde meisje was dat uitkeek naar haar achttiende verjaardag in
de hoop dat vanaf dan alles beter werd. Dat om die reden boeken schreef waarin de
personages droomden van een wereld die buiten henzelf lag. ‘De hemel,’ wees ik,
‘ziet ge hem liggen? Zo ver, zegt ge? Wees gerust, ik zorg wel dat ge tot daar raakt.’
Wat ik vervolgens probeerde was niets anders dan de wereld van mijn personages
recht te trekken tot een mooie en een sterke wereld waarin wel te leven viel. Zonder
door te hebben dat ik Goud-Elsje aan het herschrijven was. En u weet hoe ongelukkig
ik van Goud-Elsje werd.
Kent u het verhaal van de man die bij de dokter komt en vertelt dat zijn rechterarm
zo'n pijn doet als hij hem via zijn rug naar zijn linkerarm brengt, waarop de dokter
hem vraagt waarom hij er niet gewoon mee ophoudt?
Zoals die man, zo voelde ik mij.
Waarom pas nu, waarom niet veel eerder, bijvoorbeeld vóór ik aan dat eerste boek
begon? Omdat een mens nu eenmaal is wie hij is, met zijn geschiedenis en zijn vaste
patronen. En misschien moeten we om te kunnen leven met onszelf eerst aan de lijve
ervaren hoe we zijn. Moeten we daarvoor letterlijk door onszelf ‘varen’. Zetten we
zo stempels op onze ziel, waardoor we niet meer kunnen ontsnappen aan wie we
zijn. Zodat we wel moeten accepteren wat er is. Haken we vervolgens onze levens
in die van anderen tot een mozaïek waarmee we eindelijk aan de slag kunnen.
Ik creëerde twee jongens: Simon en Peter. Simon had mijn onzekerheid, Peter mijn
grote mond. In mijn boek zouden ze elkaar tegenkomen. Ik liet hen worstelen met
zichzelf en de ander, met de omstandigheden, met de wereld om hen heen. Het verhaal
verscheen onder de titel Simon (1993) en meteen na de publicatie gebeurde er iets
bijzonders: voor het eerst
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kreeg ik brieven van jongeren. Hoe wist ik dat allemaal, hoe kende ik hun binnenkant,
tegen niemand hadden ze er al over verteld en nu stond het in een boek. En dat boek
lag naast hun bed, vanaf nu voor altijd.
Dit keer zei niemand ‘juist u’. Maar ik was het boek wel en helemaal.
Blijkbaar waren mijn twijfels, mijn onmetelijke verlangens van iedereen.
Misschien was ik toch niet zo raar?
Dat ik mij dat nog altijd afvroeg.
De hoogste tijd om voor eens en altijd komaf te maken met die vraag.
Ik zou Noor, mijn volgend hoofdpersonage, zo'n groot probleem geven dat ik zelf
als schrijver vooraf geen enkel idee had of het wel te plaatsen was.
Ik was niet van plan om de wereld er gemakkelijker of beter op te maken om haar
te helpen. Dit keer ging ik samen met haar uitzoeken of ze verder kon in de wereld
zoals hij is. Ik was niets anders van plan dan daarin te slagen, maar ik had op voorhand
geen enkel idee of het realistisch mogelijk was.
Zo ontstond Lopen voor je leven (2003).
Voor dit boek ontving ik De Gouden Zoen. Tijdens het schrijven van het dankwoord
besefte ik hoe wezenlijk de weg die Noor liep verschilde van die van mijn vroegere
personages. Zelfs Simon en Peter hadden het ook nog gehaald ondanks datgene wat
ze hadden meegemaakt. Noor daarentegen redde het dankzij wie ze was. Ik had haar
laten botsen met haar eigen talenten, had ervoor gezorgd dat ze niet kon weglopen
van haar eigen mogelijkheden, had haar laten worstelen tot ze de manier vond om
met die mogelijkheden een wereld uit te bouwen die haar leven de moeite maakte
om geleefd te worden, en, aangezien een mens geen eiland is, werd het leven meteen
ook de moeite waard voor haar omgeving.
Dat vond ik nu zo merkwaardig. Dat de wereld beter werd omdat iemand er eindelijk
zijn plek in vond.
Wat ik ook besefte was dat mijn verlangen om af te rekenen met of te reageren op
was verdwenen. Verdwenen was evenzeer de ijzeren knijptang waarmee ik naar de
wereld keek in een poging om hem ermee recht te trekken.
Wat een vrijheid voelde ik opeens!

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

94
Voortaan zou ik in mijn boeken nog enkel experimenteren, blootleggen, ontdekken.
De evolutie die ik hierboven schets waarbij ik de hemel niet meer naar een
ginderachter verplaats, had zijn invloed op mijn stijl.
Zolang ik schrijf, schrap en slijp en vijl ik mijn zinnen tot ze in mijn ogen perfect
zijn.
Met ‘perfect’ bedoelde ik de eerste jaren vooral ‘heel mooi’. Dat heeft zijn redenen.
Ik ben namelijk in het dialect opgevoed. Naast het dialect leven er nog andere talen
in mij, zoals het Nederlands van mijn leraren op de middelbare school, het Nederlands
van de universiteit, het Nederlands van mijn Toneelschool, het Nederlands dat ik
met mijn familie, mijn vrienden en mijn leerlingen spreek. Toen ik aan mijn eerste
boek begon, wist ik oprecht niet tot welke taal ik mij moest richten. Ik besloot dat
het sowieso ‘correct’ (als in Standaardnederlands) moest zijn en daarnaast vooral
‘mooi’. En mooi voor iedereen: zowel voor Vlaamse als voor Nederlandse lezers.
Mijn ervaringen op de toneelschool zaten in het begin nooit ver weg, want mijn
blijdschap was groot elke keer als een Nederlandse recensent mijn stijl prees als
‘prachtig Nederlands’.
‘Het is mij eindelijk gelukt,’ dacht ik, trots als een aap, toen ik de Gouden Zoen
won. Op een Tilburgs feestje vroeg ik aan een paar Nederlandse vrienden die Lopen
voor je leven hadden gelezen of er woorden instonden waaraan ze konden merken
dat ik een Vlaamse was, waarop ze hartelijk begonnen te lachen. ‘Maar Els toch, jij
bent gewoon helemaal Vlaams!’
Die avond betekende een nieuw keerpunt. Vanaf nu was het afgelopen met ‘zo
mooi mogelijk’, vanaf nu zou het alleen nog maar ‘zo juist mogelijk’ zijn wat ik
schreef.
Als ik de mens en zijn wereld wilde blootleggen, zou ik dat ook in zijn taal doen.
Omdat de personages van Allemaal willen we de hemel (2008) uit de tijd van mijn
grootouders waren, spraken ze in mijn hoofd hun dialect. Maar ik wilde geen dialect
schrijven. Dan zou ik fonetisch schrijven, en ik was ten
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slotte met schrijftaal bezig. Ik wilde een taal bedenken die het volkse kon vatten
maar toch door iedereen in Vlaanderen en Nederland gelezen kon worden.
Bij het schrijven van Eén mens is genoeg (2014) zat ik zo mogelijk nog dichter
op de huid van mijn personages. Ik kon niet anders, omdat ik in dat boek een
verhaallijn ontwikkel die uitsluitend doorheen emotionele groei of stilstand gestuurd
wordt. Om die reden is het concept één grote innerlijke monoloog geworden, verteld
vanuit twee personages. Ik laat hen zichzelf uiten zoals ze zijn of zich voelen op het
moment dat ze spreken of denken: schuchter, uitbundig, gekwetst, gereserveerd,
verliefd, bang, waanzinnig, en dat in een taal die geen dialect is, want dat zat ik weer
bij het fonetisch schrijven, maar een taal die iedereen in Vlaanderen begrijpt, ik noem
ze graag Standaardvlaams.
Mijn grote angst was dat mijn Nederlandse lezer zou afhaken omdat hij bepaalde
woorden en de nuances niet begreep. Het spijt me als ik het lezen voor u te moeilijk
maakte, maar ik kon dit boek niet op een andere manier schrijven.
Moeilijk gaat ook, zei mijn grootvader altijd, het is een credo dat in mijn familie
blijft doorzinderen. Of zoals wij in huis zeggen: simpel is niet interessant.
Voor Allemaal willen we de hemel schreef ik vanuit vier vertelstandpunten, creëerde
vervolgens levens die kraakten, puin dat geruimd moest worden, morele keuzes
waarvan ik alle kanten wilde tonen.
Voor dit boek heb ik zoveel research gedaan. Dat was vooral goed voor mij, de
schrijver, om te weten vanuit welke mechanismen mensen handelden in die tijd, maar
ik wou geen geschiedenisboek schrijven. Had ik dat gedaan, dan was ik u wellicht
onderweg kwijt geraakt. Samen met mij had u zich in dat geval van bij het begin al
staan afvragen hoe het godsnaam mogelijk is dat mensen kunnen stappen in die
waanzinnige oorlogsheroïek, en u was mij niet tot het einde blijven volgen bij het
blootleggen van alle aders. Opdat u dat toch zou doen, moest u mijn mensen vooral
graag zien. Want pas als u hen graag ziet, zult u bereid zijn in hen te kruipen om te
kunnen meemaken wat zij meemaken. Alleen dan immers kunt u voelen welke hemel
zij wilden, waarom ze die wilden. Ik hoopte zelfs dat u zich de
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vraag zou stellen wat u zou doen als u zich in een dergelijke situatie zou bevinden.
Het antwoord blijf ik u gelukkig schuldig, om de eenvoudige reden dat het geen
oorlog is bij ons. Wij hebben eten en drinken in overvloed en niemand zet een geweer
tegen het hoofd van ons kind. Maar ik wilde u doen twijfelen. Niet over de
verwerpelijke ideologieën, maar over menselijk gedrag. Omdat twijfel nuance
mogelijk maakt. Aangezien fanatici niets van nuance moeten hebben, kunnen we er
hopelijk een paar werelden mee redden.
Misschien stelde ik uw geduld op de proef met mijn meest recente boek, Eén mens
is genoeg en dan heb ik het nu niet over de taal maar over het verhaal zelf.
Lukte het u om te wachten tot Juliette eindelijk van haar stoel komt?
En het jonge volk, slagen zij daarin? Kunnen zij wel om gaan met de traagheid
waarmee de plot zich ontvouwt? Naar het schijnt, hebben ze immers niet zoveel
geduld.
Kunnen we het hen kwalijk nemen?
Niet alleen doen wij al eeuwenlang ons best om hen te vertellen dat de hemel
ginder ligt, daarboven, hieronder of gewoon later, de hemel doet er zelf alles aan om
jongeren ervan te overtuigen dat zo het leven is. Kijk maar naar hun kledij, hun
kapsels, hun handtassen en de manier waarop ze die dragen, en je weet dat
‘ginderachter’ zich - net als in onze tijd - nog even sterk maskeert als een Disneyland
met als slogan om ‘maar alvast alsof te doen, want je bent er eerder dan je denkt.’
Tot de dag komt van de eerste struikeling.
Want wat ginder ligt, zal ginder blijven. Daarom heet het ook ginder. Vraag het
maar aan Goud-Elsje.
En je kunt lelijk vallen als je struikelt. Maar het zal gebeuren, of het leven krijgt
geen kans. Kan de diepste pijn vermeden worden?
In vroeger tijden kon een mens die voor zijn leven vreesde, altijd kwartier krijgen
in de kerk. Daar kon geen vijand aan hem. Daar werd hij met rust gelaten, tot hij zijn
plooi weer gevonden had en verder wilde.
Ik wil boeken schrijven die kwartieren zijn voor mijn lezers. Safe havens. Plekken
waar ze veilig zijn. Waar ze de kans krijgen om hun eigen
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kracht te ontdekken. Waar ze lelijk mogen zijn. En waar ze daar de tijd voor mogen
nemen.
Maar daarvoor moeten ze mij wel vertrouwen. Vertrouwen is nodig opdat er ook
maar enige interactie mogelijk is tussen hun wereldbeeld en dat van een ander, mijn
personages bijvoorbeeld. En zonder interactie geen reflectie, laat staan discussie,
laat staan groei.
Hoe krijg ik mijn lezers zo ver dat ze mij vertrouwen? Dat ze mee blijven gaan, ook
al gebeurt het trager dan verwacht voor er redding komt, als die al komt?
Mijn vader heeft mij voorgedaan hoe het kan.
Hij is altijd boekhouder geweest. De dagen voor een grote controle was hij niet te
genieten, bezorgd als hij was om de goede afloop en de verantwoordelijkheid voor
heel wat menselijk geluk dat hij op zijn schouders meedroeg. De ochtend van de
controle zei hij altijd tegen ons: ‘Ge moet de mensen graag zien. Daar begint het
mee.’ Mijn moeder knikte dan, wellicht meer om hem moed in te spreken dan om
zijn uitspraak te beamen. Want dat het klopte wat hij zei, was voor haar zo evident
dat ze nooit de behoefte voelde om er een uitspraak over te doen.
En ook al was de opluchting groot als alles goed was verlopen en mijn vader
thuiskwam met de mooiste cadeaus, voor mij stond het als een paal boven water: als
ik een fijn leven wilde, werd ik vooral geen boekhouder. Ik moet hem dat zeker meer
dan eens verteld hebben, want ik herinner me een ernstig gesprek met hem waarin
hij mij aanraadde om mijn hart nooit teveel open te zetten. Ik kreeg geen fijn gevoel
van dat gesprek want ik wist toen al dat het niet echt binnen mijn mogelijkheden lag
om mij te ‘gedragen’, zoals dat toen heette. Dat van dat hart zou dan ook wel niet
gaan, dacht ik.
Ondertussen weet ik dat de raad die een ouder aan zijn kind geeft, vaak nog meer
voor haar- of hemzelf is bedoeld. Ik zal het dus wel van mijn vader hebben om niet
anders te kunnen dan met een bloot hart te schrijven.
Dat het een tijd heeft geduurd voor ik het aandurfde, weet u nu.
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Maar al de rest is flauwekul en poppenkast, en vermits ik maar één leven heb, ga ik
daar niet meer mee beginnen.
Jazeker, af en toe trapt er iemand op dat hart. Want één keer het boek het huis uit,
is het van de lezer. En ook die heeft zijn eigen verhaal. En met dat verhaal leest hij
mijn boek. En dat doet hij niet altijd zoals ik het heb willen schrijven. Hoe erg ik dat
ook kan vinden, toch vind ik dat ik daar tegen moet kunnen.
Ik waak er wel over dat schrijven voor mij ook een safe haven is, een kwartier,
een ruimte waarin ik lelijk mag zijn.
Voor mij is het duidelijk. Als ik erover kan schrijven zonder trillende handen is
het oké. En dan moet wat er staat heel juist, heel eerlijk zijn. En omdat ik zelf niet
weg kan lopen van wat juist, wat eerlijk is, hoop ik dan maar dat u dat ook niet doet.
Tot hier toe heb ik het met u gehad over de samenhang tussen mijn evolutie als mens
en die als schrijver. Maar ik geef ook nog les. Op de vraag ‘hoe lang ik nog moet,’
die zoveel betekent als ‘stopt ge nog niet met lesgeven?’ antwoord ik altijd dat ik
niks moet. Ik mag. M A G.
Elk lesuur sta ik met mijn twee voeten in de wereld, in goede en slechte dagen,
zonder dat ik kan weglopen of mijn ogen sluiten want het zijn wel mensen met wie
we te doen hebben. Zij geven bovendien feilloos aan hoe dat zit met ons bloot hart.
Wat er gebeurt als het open genoeg staat zodat zij er allemaal in kunnen, wat dan
opeens allemaal mogelijk is, ik zeg het u, geen mooier beroep op dat moment.
Hoe de wisselwerking precies loopt tussen mijn lesgeven en mijn schrijven, ik zie
het allang niet meer, zo verbonden zijn beide terreinen. Maar het is een feit dat ik
beter ben gaan lesgeven door mijn schrijverschap, en dat mijn boeken beter zijn
geworden door de wegen die ik met mijn leerlingen heb mogen afleggen.
Want ook mijn leerlingen hebben een veilige ruimte nodig. Zo stel ik in mijn lessen
creatief schrijven bij aanvang twee premissen: er zijn vele manieren om te schrijven
en fouten bestaan hier niet. Daarna maken we een eerste oefening zodat ze ervaren
dat het klopt wat ik aan het begin zei, en we zijn vertrokken.
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Uitleggen wat schrijven voor mij betekent, doe ik nooit. Ze schrijven, ze weten dus
wat het is. Zoals het meisje dat op de eerste rij zit en nooit iets zegt. Ze kreeg mij
een uur lang stil met haar schriftelijke motivatie om dit vak te volgen: ‘Er was een
tijd dat ik niet wist welke kant ik nog op kon. Ik heb al lang een dagboek maar dát
specifieke jaar kreeg ik niks op papier. Behalve elke dag opnieuw dat ene woord.
NEE. In koeien van letters, elke dag opnieuw. Het hielp.’
Ik zie hen worstelen in de les, laat hen vertellen over de verhalen die opborrelen,
bied hen mijn eigen valkuilen aan. Thuis lees ik hun bevindingen in hun logboek.
Daarin staan hun oefeningen, hun feedback op zowat alles, ook op wat ze buiten de
lessen lezen, hun vragen als ze die liever in stilte of op papier stellen. Want dit is een
vak voor schrijvers, en niet alle schrijvers zijn grote praters.
Iemand schreef: ‘We kregen de spanningsboog van een plot uitgelegd via het
verhaal van Marie die na het zoveelste liefdesverdriet eindelijk de juiste jongen
tegenkomt. Ik denk niet dat ik mijn personages zoveel leed kan aandoen, maar ik zal
mij daar maar overheen zetten of ik word nooit een goede schrijver.’
Spiegels, ik krijg ze elke dag. Ze dwingen mij om na te denken over hoe ik daar
sta, wat ik vertel en niet vertel en wanneer en vooral ook hoe. Niet door mijn
leerlingen te vertellen hoe ze moeten fietsen, maar door hen op de fiets te krijgen.
Want het is door Marie een fout lief te laten hebben, dat ze ervaren of het echt zo
erg is om Marie al die ellende te geven. Uiteindelijk zijn zij Marie niet, ook dat
merken ze gaandeweg.
Elke lessenreeks laat ik hen als eerste oefening een snoepje opeten. Ik vraag hen het
snoepje te zijn en te beschrijven hoe het voelt om opgegeten te worden. Het is een
perfecte introductieoefening, ik leer er veel uit. Want hoe gaan ze om met dat
opgegeten worden, maken ze er een lijdensweg van of gebeurt het vanzelf? En hoe
schrijven ze dat neer?
Eén meisje at haar snoepje niet op. Ze was het jaar ervoor gestopt met eten, had
dat te lang gedaan dan goed voor haar was. Ze was dan wel terug op school na een
lange herstelperiode, maar dat snoepje opeten was er teveel aan. Omdat ik haar
geschiedenis nog niet kende, reageerde ik
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een beetje verwonderd. Ik lust ze niet, zei ze. Dat kon, ik wist het, niet iedereen hield
van chocolade.
Thuis las ik haar tekst. Ze had geschreven hoe ongelukkig het snoepje zich voelde,
omdat zijn eigenaar weigerde het te gebruiken waarvoor het geboren was. En in haar
logboek schreef ze erbij hoezeer ze zich nog herinnerde dat ze als kind zo intens kon
genieten van lekker eten. Dat ze het zo erg vond dat ze zichzelf dat plezier niet meer
kon gunnen.
Nooit hebben we het gehad over haar moeilijk jaar. Wel over haar oefeningen.
Dat ik hoopte dat ze er de volgende maanden toch in zou slagen het snoepje op te
eten, benieuwd als ik was naar de beelden en de woorden waarmee ze erover zou
schrijven.
Bij alle verdere oefeningen die ze maakte, lag haar focus duidelijk op het
beschrijven van een goede afloop. Geen Marie voor haar die bijna ten onder moest
gaan om te kunnen rijzen uit haar as. Maar haar teksten over happy endings vergden
van haar een minstens even grote, wellicht veel grotere zoektocht. Ze mocht die gaan.
In alle veiligheid. In deze ruimte kun je immers geen fouten maken.
Thuis las ik haar allerlaatste opdracht, daarna haar eindevaluatie. Uit de kaft viel
een kleine envelop. Mijn naam stond erop.
In de envelop zat de tekst die ze geschreven had nadat ze na de laatste les het
snoepje opgegeten had. Met daarbij de woorden hoe ze weer even dat kind van
vroeger was geweest. En dat ze niet van plan was het opnieuw te laten schieten.
En als zij dat kan, dan krijg ik Juliette ook wel van haar stoel.
Natuurlijk hoop ik dat mijn leerlingen van mijn boeken houden. Om die reden lees
ik ze niet in de les. Maar het gebeurt dat iemand mij erover aanspreekt, voor of na,
in de wandelgangen. Of per mail.
Zo kreeg ik een paar weken na het verschijnen van Eén mens is genoeg een mail
van Simon. Simon zat een aantal jaren geleden in mijn lessen creatief schrijven,
schreef en tekende toen al zoals ik dat zelden zag gebeuren, was razend op mij omdat
ik Ward had laten doodgaan in Allemaal willen we de hemel, discussieerde daar uren
over met mij, en waarom kon
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ik zomaar als schrijver zeggen dat ik Ward niet meer nodig had; die Simon dus
stuurde mij een bericht.
Ik bereidde me voor op een niet zo fijne boodschap, omdat het bijna niet kon dat
hij evenveel hield van Eén mens is genoeg als hij dat van het vorige boek had gedaan.
Bovendien had ik al een paar recensies gelezen waarin het telkens alleen maar
ging over Juliette, Louis en Wilfried en hun verdriet. Lili werd niet genoemd. De
achttienjarige Lili die zich niet goed in haar vel voelt maar die, door wie ze is, de
anderen in beweging brengt zodat ze eindelijk uit hun moeras stappen.
Mijn boek gaat inderdaad over verdriet. Maar het gaat ook over de veerkracht van
mensen. En hoop. Om het te kunnen hebben over de werkelijke kracht van hoop en
de functie van die éne mens die alle verschil kan maken, moet ik u eerst meenemen
door een donker en diep dal, waar alles ook nog eens trager gaat omdat dat in diepe
donkere dalen nu eenmaal zo gebeurt. U zou mij nooit geloven had ik u op een
roetsjbaan gezet waardoor u in een ijltempo en met uw ogen desnoods dicht doorheen
alle miserie kon razen naar een warm en mooi einde.
Simon had dat begrepen. ‘Eerst Remi (“de kleine” uit Allemaal willen we de hemel),
en nu Lili,’ schreef hij. ‘Opnieuw laat gij óns de wereld redden. En gij doet dat omdat
wij dat kunnen.’
Niet alleen had hij de kracht van Lili gezien, hij had vooral ook zichzelf een plaats
gegeven in deze wereld. En als hij dat kan, waarom zouden andere jongeren dat niet
kunnen?
Als dat eens zou gebeuren.
Want mensen die hun plaats gevonden hebben, gunnen anderen immers ook hun
plek. Niet omdat ze dat zo bewust willen, maar omdat ze mensen zijn en mensen nu
eenmaal zo in elkaar zitten.
In dat geval zou een verre hemel niet meer nodig zijn.
Als dat echt eens kon gebeuren.
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‘Ge zijt altijd sterker dan ge denkt’
In gesprek met Els Beerten
Eline Rottier1
Els Beerten is op en top Vlaams en heeft lang gezocht naar een taal die zowel Vlaamse
als Nederlandse lezers zou aanspreken. De Gouden Zoen voor Lopen voor je leven
was voor haar een bevestiging dat ze die taal gevonden had. De goede ontvangst van
dat boek valt in het niet bij de receptie van Allemaal willen we de hemel dat in 2008
verscheen. De roman werd bekroond met de Nienke van Hichtumprijs, de
Boekenleeuw, de Gouden Uil voor jonge lezers, de Gouden Lijst en de Vlaamse
Cultuurprijs voor Jeugdliteratuur. Onlangs verscheen haar nieuwe roman, Eén mens
is genoeg, over kwetsbaarheid, vertrouwen hebben in het leven en het verschil maken
voor een ander. En dit jaar hield zij de 16e Annie M.G. Schmidtlezing.2 Voldoende
redenen om eens met de auteur van gedachten te wisselen.

Twee handen op de grond, één voet in de lucht,
een lied en iedereen begon te zuchten.
Aaaaaaah dat kind, een wonder.
Zo moet het begonnen zijn.

(uit: Eén mens is genoeg, p. 11)
Dat was mijn kunstje toen ik twee was. Tegelijkertijd dreunde ik de teksten op van
het Onzevader, het Weesgegroet of ‘Zie de maan schijnt door de bomen’. Ik was het
aapje van de familie, leerde al snel dat ik het fijn vond om verhalen te vertellen.

1
2

Dit interview verscheen eerder op Boekwijzer.com.
Zie elders in dit nummer voor de tekst die Els Beerten op 20 mei uitsprak.
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We woonden in de bossen van Koersel, aan de rand van de Kempen.
Thuiskomen van school, dat was: boekentas in de hoek en het bos in
trekken met mijn vriendjes. Ik verzon verhalen en verdeelde de rollen: ‘Jij
bent de prins, jij de prinses’ en dan beeldden we het uit.
Je groeide op in de jaren zestig en zeventig.
Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd makkelijk was voor mijn ouders.
Zij zijn grootgebracht in een Allemaal willen we de hemel-gezin: de vader
was de wijze, strenge man die het voor het zeggen had en de moeder
voedde de kinderen op. De jaren zestig zetten dat beeld op zijn kop, opeens
moest alles anders. En dan kregen ze ook nog mij: een kind dat zo veel
wilde en zo gretig was. ‘Hoe moet dat nu?’ moeten ze gedacht hebben.
We mogen niet meer doen wat we vroeger deden, maar het nieuwe vinden
we eigenlijk te vrij.
Maar de vrijheid kreeg je toch. Je mocht alles proberen.
Mijn man zegt dikwijls: ‘Ik denk dat ze bij jou gedacht hebben: we moeten
haar vooral veel vrijheid geven en niet beknotten.’ Dat is precies wat ze
gedaan hebben. Ik mocht op mijn tweede al naar school. En we woonden
toevallig bij de grootste sporthal uit de buurt. Ik heb echt alle sporten
gedaan. Het begon met judo. Tot de dag dat ik competitie moest gaan
spelen en ik daar oog in oog stond met een meisje bij wie de stoom zodanig
uit haar ogen kwam dat ik meteen dacht: laat maar. Daarna kwam volleybal,
basketbal en nog veel meer. Ik hield het vol tot ik dacht dat ik het kon en
dan ging ik weer wat anders doen. Daarbij zat ik permanent op de
tekenschool, turnde ik in het weekend en ging ik naar de jeugdbeweging.
Spelen was een uitlaatklep en ik mocht het allemaal van mijn ouders. Ik
hoefde nooit te kiezen.
De keren dat ik op de ezelsbank zat, waren niet te tellen.
De doodse stiltes in de klas omdat ze me onder mijn voeten gaven.
De rest van de klas daarentegen leek altijd precies te snappen
wanneer niks, en wanneer alles mocht. Ik moest wel een raar kind zijn.
(uit: Essay voor het Sint-Jozefscollege, Aarschot)
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Ik ging heel graag naar school en haalde altijd goede punten, maar stilzitten
of zwijgen... dat kon ik niet. Ik heb heel wat tijd in de hoek gestaan. Ik
herinner me zó een aantal momenten in mijn jeugd dat opeens al de ogen
naar mij gingen en dat iemand geweldig kwaad was op mij. En ik snapte
er niks van. ‘Het is altijd hetzelfde met u’ of ‘Ge hebt altijd overal
commentaar op’, waarom zeiden ze dat? Want ik wilde helemaal niet
overal commentaar op hebben.
Was dat de keerzijde van opgroeien in die tijd?
De strijd tussen vrijheid en wenselijk gedrag maakte me als kind bevreesd
dat ik een slecht mens was. ‘Gij denkt dat ge de wijsheid in pacht hebt,’
zei mijn vader altijd. Ik snapte echt niet wat hij daarmee bedoelde. Om te
beginnen begreep ik ‘pacht’ noch ‘wijsheid’, maar ik snapte ook niet dat
hij mij zo zag. Door mijn manier van doen, riep ik dat misschien op. Terwijl
ik juist blokkeer als mensen denken dat ik mezelf heel wat vind, want zo
denk ik helemaal niet.
Bezweringen, gebeden en rituelen...
Toen ik een jaar of acht, negen was, uitte de onduidelijkheid zich in angst
voor het donker. Ik dacht altijd: vannacht komt iemand mij vermoorden.
Gelukkig had ik van alles bedacht. We woonden gelijkvloers, waar iemand
makkelijk naar binnen kon klimmen, dus lag ik nooit met mijn rug naar
het raam; mij zou men geen mes in de rug steken. En ik had allerlei
bezweringen. Ik had in een lade oude gebedenboeken gevonden van toen
mijn ouders nog jong waren. De akte van berouw, de akte van geloof...
dat klonk wel mooi en ik leerde ze vanbuiten. Als ik die nacht dan stierf,
ging ik wellicht direct naar de hemel, ondanks het rare kind dat ik was.
Maar ik vond het zó saai, elke keer die tien Weesgegroetjes, tien
Onzevaders... En toen hoorde ik eens dat zingen twee maal bidden was en
ben ik liedjes van de kerk gaan zingen. Het waren mijn rituelen.
Je broers hun voetbal, jij jouw boeken...
Ik had ontdekt dat ik niet naar mijn voeten kreeg als ik las. Mijn broers
lazen niet. Voetbal stond in ons huis centraal. Vanaf woensdag begonnen
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mijn broers te spreken over de match van het weekend en dan werden de
matches na het weekend nabesproken tot en met dinsdag. Ik vond dat fijn,
ging altijd mee kijken. Maar het lezen, dat was echt iets van mij.
Kun je me iets meer vertellen over je moeder?
Ik heb een heel sterke moeder en die is mijn hele leven lang - het pakt mij
nog altijd als ik eraan denk - pal achter mij gaan staan. Toen ik naar de
toneelschool ging was ik net getrouwd. In die tijd dachten de mensen: oeh,
zo'n toneelschool, dat kan niet goed komen... Mijn moeder was zo niet,
die vroeg waarom ik het wilde en toen ze zag dat het menens was, zei ze:
‘Dat vind ik nu goed gedacht van u.’ En zo is het nu nog. Over Eén mens
is genoeg dacht ik: wat gaan de mensen vinden, het is zo'n ander boek dan
mijn vorige, gaan de lezers ervoor open staan? En dan zegt mijn moeder:
‘Els, hoe dat gij aan dat boek gewerkt hebt, hoe dat gij daarvoor gegaan
zijt... Hoe kunt ge u nu zorgen maken, natuurlijk gaat dat goed zijn.’
En je vader?
Mijn vader is de verteller van de familie. Ik kon nog maar een paar weken
lezen of hij nam mij al mee naar de bibliotheek. Ik herinner me nog heel
goed dat allereerste boek: het ging over een sprekende helikopter die de
hele wereld ontdekte. Ik vond het zo spannend, echt fantastisch. Mijn vader
is een gevoelige man, een twijfelaar met een torenhoog
verantwoordelijkheidsgevoel. Hij zei ooit eens tegen mij: ‘Als het stormt,
laat het maar gebeuren, laat hem maar overwaaien, want altijd schijnt de
zon weer daarna.’ Het is de mooiste en sterkste zin die hij mij heeft
meegegeven. Hij speelt in al mijn boeken door.
Toen je de Cultuurprijs Vlaanderen voor Jeugdliteratuur in 2013 ontving, dankte je
je ouders: ‘voor de ongelooflijke koppigheid die ik van allebei kreeg, voor de energie
van mijn moeder en haar nooit-aflatend geloof in mij, voor de intuïtie, de gevoeligheid
en de ogen op mijn gat die ik van mijn vader erfde.’
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Het maakte mij vroeger ook onzeker, dat grote geloof in mij. En je begrijpt
dat ik daar als puber keihard tegenaan heb geschopt. Door zelf kinderen
te krijgen en door ouder te worden heb ik geleerd dat ouders ook maar
mensen zijn en roeien moeten met de riemen die zij gekregen hebben. Ik
ben gaan inzien hoeveel geluk ik heb gehad met zoveel stimulans en
vertrouwen in mij. Mijn ouders hebben, door wie ze zijn, mijn stem helpen
vormen.
Als schrijven een vorm is van vooruit geraken in het leven, van steviger worden,
moet je jezelf uitdagen... En dus schreef je Lopen voor je leven (2003)?
Met lopen voor je leven ben ik al mijn onzekerheid eens van mij af gaan
schrijven. Ik dacht in die tijd: wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ik
schrijf altijd over een jong mens met problemen en ik weet al bij voorbaat
hoe en dat ze eruit komt. Ik was dat beu. Ik wilde werken als Zola:
schrijven vanuit een laboratorium, experimenteren. Ik gaf Noor, mijn
hoofdpersonage in Lopen voor je leven, daarom een zodanig groot probleem
dat ik zelf de oplossing niet wist. Noor veroorzaakt als kind iemands dood,
zonder dat ze wettelijk schuldig is. In haar pubertijd komt dat keihard
terug. Ik ging onderzoeken hoe dat voelde en proberen het evenwicht terug
te brengen. De onderliggende vraag bij het schrijven van dit boek was
natuurlijk: kun jij er wel voor zorgen dat jouw personage eruit komt, dat
ze het gaat overleven?
Je gaf Noor ook het grote talent om hard te kunnen lopen. Maar uiteindelijk is het
iets in haarzelf wat ervoor zorgt dat ze haar zelfwaarde terugkrijgt, niet de prijzen...
Sterker nog, hoe meer wedstrijden ze wint en hoe fantastischer iedereen
haar vindt, hoe slechter ze zich voelt. Ik vond het heel belangrijk om te
zeggen dat het niet om de prijzen gaat. Dat het erom gaat dat Noor het
gevecht aangaat met zichzelf en op haar tanden kan bijten; dat zij zélf sterk
genoeg is om het te halen. Ik leg dat uit aan jongeren als ik met hen over
dit boek praat. Dat het gaat om het werk, niet om het resultaat. En dat het
in de kleine dingen zit: ‘Als je kunt studeren voor een test, be-
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tekent dat al dat je energie kunt steken in iets wat nu nog geen resultaat
oplevert, maar morgen. Er is zo veel meer in je dan je denkt!’ Dan zie je
die oortjes gaan.

Je won in Nederland voor Lopen voor je leven de Gouden Zoen in 2004. Niet lang
daarna vraag je op een feestje van Nederlandse vrienden aan een aantal van hen die
je boek gelezen hebben: ‘Nu moeten jullie mij eens vertellen waar je aan dit boek
kan zien dat ik van Vlaanderen kom?’
Ja! En die mensen beginnen te lachen: ‘Maar Els,’ zeggen ze, ‘jij bent
gewoon helemaal Vlaams.’ Dat is echt een kantelmoment geweest. Toen
ik op de toneelschool in Maastricht zat, kreeg ik wel eens de opdracht en
spraaklessen om veel Nederlandser te praten. Maar alles in mij vocht
daarmee: ik kon dat niet. Alsof ik iemand anders moest zijn, terwijl ik nog
maar net bezig was met te zijn wie dat ik dacht dat ik was. Ik ben in het
dialect opgevoed, de woorden die ik in me had om mijn verhalen te
vertellen waren dialect. Dat was niet het Nederlands van mijn universiteit
en ook zeker niet het Nederlands van mijn toneelschool. In de loop der
jaren zocht ik een taal waarvan ik hoopte dat ze Nederlanders en Belgen
zou bekoren. Dat men in beide landen van mijn verhaal zou kunnen gaan
houden. De Gouden Zoen3 bevestigde dat dat gelukt was.
In Lopen voor je leven overkomt het ongeluk je personage. In Allemaal willen we de
hemel (2008) ga je een stap verder. Je creëert iemand die vol goede bedoelingen op
pad gaat, om onderweg vast te stellen dat hij niet enkel zichzelf, maar ook zijn
omgeving genadeloos de vernieling in sleurt.
Ik dacht eerst dat ik alles had gezegd. Maar na een paar jaar werd ik
nieuwsgierig. Wat als je iets doet en iedereen veroordeelt je. Ik wilde
weten hoe iemand erbij komt zo'n pad te kiezen. En vooral: of er te leven
valt met de consequenties. Ook hier wist ik het antwoord vooraf
3

De Gouden Zoen is de voorloper van de Gouden Lijst, die Els Beerten in 2009 won
voor Allemaal willen we de hemel.
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oprecht niet. De setting is de Tweede Wereldoorlog, een periode van
extreme keuzes. Ward vertrekt naar het oostfront om aan de zijde van de
Duitsers tegen de Russen te vechten. Jef, zijn vriend, gaat niet. Na de
oorlog is Ward de verrader en Jef de held.
We hebben lang toegekeken, beste jongens, we hebben lang gedacht:
we mogen geen geweld met geweld bestrijden.
Maar we kunnen ons dapper volk toch niet zomaar laten uitmoorden?
(uit: Allemaal willen we de hemel, p. 177)

In dit stukje vertelt geschiedenisleraar Albrechts aan de klas van Ward en Jef over
de dreiging van Stalin, de Russen en het bolsjewisme. Je moet weten dat ik opgevoed
ben met het denkbeeld dat mensen die voor het oostfront kozen slechte mensen zijn.
Het was een denkbeeld dat ik altijd grif had geloofd. En het werd bevestigd door de
wereld waarin ik leefde, dus waarom zou ik daaraan twijfelen? Maar ik was veertig
geworden, en op een punt in mijn leven gekomen dat ik mij ernstig vragen stelde
over die zogenaamde grens tussen goed en kwaad. Ik begon me af te vragen of ze
bestond, waarom de mens er in elk geval zo'n nood aan had. Door het feit dat mijn
ouders geen oorlogstrauma hadden opgelopen, kreeg ik de vrijheid om alle wegen
te exploreren. Kon ik op zoek gaan naar het waarom van mensen, waarom ze de weg
kozen die ze gingen, of niet. Ik luisterde heel intens, en lang niet enkel naar de
woorden die ik hoorde, ik luisterde vaak nog meer naar wat ik meende te zien achter
de woorden. Hevige verlangens, twijfels, dadendrang, liefde, haat, hoop. Dat soort
luisteren heeft mij erg geholpen bij dit boek. Het hielp mij tegelijkertijd om niet in
de zwartwitval te stappen. Want dan zou ik een karikatuur maken. De fout die ik
bijvoorbeeld niet wilde begaan was om de oorzaak van het vertrek van Ward uit te
leggen als een zuiver ideologisch verhaal, een verhaal van pure manipulatie door
opruiende leraren. Ik wilde de processen blootleggen die onder de beslissing van
mensen zitten om al dan niet te

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

109
stappen in een verhaal. En zo kwam ik uit bij de nuance. En de nuance is niet zwart
of wit. Het is ons ultieme wapen tegen alle vormen van extremisme. Want als er één
ding is waar extremisten allergisch aan zijn, dan is het de nuance.
Ik duwde zijn armen weg en zette een stap achteruit.
Opeens wist ik welke woorden ik moest gebruiken.
“Je wéét toch dat ze de joden ongedierte noemen?”
(uit: Allemaal willen we de hemel, p. 202)
“Wie weet vertrek ik niet eens. Ik bespreek alles zeker
met Albrechts,” zei hij. De manier waarop hij dat zei.
Alsof Albrechts echt God de Vader was.
Hoe kon ik op tegen God de Vader?
(uit: Allemaal willen we de hemel, p. 203)
Deze scènes tussen Ward en Renée (de zus van Jef en de geliefde van
Ward) moesten heel echt zijn. Zij wil weten of het nu echt waar is dat hij
vertrekt en hem duidelijk maken dat hij er niet van afkomt met zijn
ideologische praatjes. Ze wijst hem op vrienden die op de trein zijn gezet
‘naar wie weet waar’. Het maakt duidelijk dat Ward wist wat er aan de
hand was. Tegelijkertijd lees je hoe belangrijk de geschiedenisleraar
Albrechts is voor Ward. Het boek was een oefening om niet met de vinger
te wijzen. Om te laten zien dat de primairste dingen ons veel meer sturen
dan de kop. Je moet bijna denken, ik had Ward zelf kunnen zijn. Ik hoop
dat ik heb laten zien hoe Ward tot de keuze is gekomen om te gaan. Dat
het feit dat zijn vader zelfmoord heeft gepleegd belangrijker was dan de
ideologie.
Jonge mensen vinden Ward fout, maar ze snappen hem wel. Jef, die snappen ze niet.
O, ik heb meer gevochten met Jef dan met Ward. Ik vond dat zo'n moeilijk
personage, zo een lafaard. Ik merkte dat ik Jef graag aan wilde pakken:
he got to blame. Tot ik ging bedenken wat dat nu over mij zei.
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Jef was een creatie van mij, was ik dan niet eigenlijk mezelf onder handen
aan het nemen? Als ik van hem een karikatuur zou maken - De Lafaard dan was mijn hele opzet mislukt. Ik liet de zwart-wit-Jef los, liet hem
uitgroeien tot een mens die ik kon begrijpen. Want je zult maar een Jef
zijn, hè: geen idee hebben hoe dat zit met je seksuele geaardheid, een pa
hebben die wil dat je dokter wordt, wat je niet kunt waarmaken... Bij Jef
moest ik bereiken dat hij in ieder geval zou proberen er wat van te maken.
Zo van: dit is wie je bent, soms lig je in stukken uiteen, maar duw het niet
weg, vind er een weg in.
In Lopen voor je leven en Allemaal willen we de hemel plaatste je je personages in
een situatie die je zelf niet kende. Klopt het dat Eén mens is genoeg (2014) meer uit
het leven gegrepen is?
Aan het eind van Allemaal willen we de hemel zit Blondine, de moeder
van Jef, Renée en Remi, helemaal vast. Ze praat niet meer. Dat gevoel
kende ik niet toen ik het beschreef en ik heb altijd het gevoel gehad dat ik
daar nog wat mee moest. En toen werd ik haar bijna zelf. Op het moment
dat ik de definitieve versie van Allemaal willen we de hemel naar Querido
stuurde, werd mijn oudste zoon heel erg ziek. Ik heb heel lang gedacht dat
ik nooit over die periode zou schrijven. Als ik het minder zou maken,
klopte het niet en als ik het erger maakte, zou het kind sterven. Mijn zoon
Ben werd beter, maar deze tijd was al een miljoen keer erger geweest dan
ik had kunnen denken, het was te confronterend om over het ondenkbare
te schrijven. Ik moest gewoon geloven dat dit nooit meer zou gebeuren.
In eerste instantie voelden wij ons onoverwinnelijk. Laat het leven maar
komen, we kunnen ertegen. Maar zo makkelijk was het niet. Bij elke koorts
die hij daarna kreeg, voelden we hoe bang we waren geworden. En die
angst speelde evengoed als het om onze andere twee kinderen ging. Je
wilt niet weten welke paniek ik de volgende tijd voelde om de kleinste
griep die ze kregen.
Als Ben een paar jaar later naar Nieuw-Zeeland vertrekt schrijf je: ‘Dat ik daar sta
met mijn hand die zwaait en mijn hart dat ineen krimpt maar direct weer uitzet want
wat kunt ge beginnen met een hart dat gekrompen is, niks
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toch? Hun geluk is uw geluk. Amper vijf woorden, én een cliché groot als een huis.
Maar alles staat erin. Alles wat gij zijt. Dus wat doet ge, ge glimlacht alsof de wereld
geen haken heeft waar ge uw vel aan kunt scheuren, ga ervoor, zegt ge, alsof uw
kinderen dat niet al hun hele leven doen, denkt ge.’
Ik heb in die tijd veel stukjes geschreven. Ik moest wat met die gevoelens.
Ze leidden me naar Eén mens is genoeg. Ik zie ons nog al onze kinderen
uitzwaaien: Eva naar de Verenigde Staten, Thijs naar Sydney en Ben naar
Nieuw-Zeeland. En telkens zei mijn man: ‘Kijk Els, dit is waar wij ze voor
opvoeden.’ Om zelfstandig te zijn, hoe moeilijk het soms ook is. Ik wil
positief zijn. Negatief denken heeft niks positiefs. En dat kun je echt
oefenen. Je kinderen zijn een cadeau. Als je kiest voor zoiets, dan is het
negatieve dat het zo'n pijn kan doen als het fout gaat. Maar dat is voor mij
niet een reden om er niet voor te kiezen. De kwetsbaarheid, die maakt het
leven ook zo mooi en echt.
Tante Lili was de jongste zus van mijn moeder. Ik kon het heel goed met
haar vinden. Zij had kanker gehad in 1994 en herstelde daarvan. Toen Ben
beter werd en ik zo kwetsbaar werd, zei zij: ‘Els, je moet ook wel
vertrouwen hebben in het leven, kijk naar mij.’ Toen de ziekte bij haar in
2008 in volle hevigheid terugkwam en duidelijk werd dat ze het er dit keer
niet van ging winnen, hebben we het daar heel veel over gehad. Ik heb
haar gezegd: ‘Tante Lili, ik ga een boek schrijven, daar komt een meisje
in voor en die gaat Lili heten en die gaat zo'n verschil maken.’ Ik ben gaan
schrijven aan Eén mens is genoeg. Over Juliette die helemaal vast komt
te zitten en Wilfried, het wielertalent wiens fiets al vijf jaar boven de toog
van zijn café hangt te verroesten. En niet te vergeten over Lili.
Juliette moet een lange weg gaan om zich beter te gaan voelen. Hoe was het om dat
te beschrijven?
Het mocht geen Hollywood-verhaal worden. Dan had ik iedereen bedrogen.
Mijn lezers en de personages. Daarbij kwam nog dat ik mijn lezers wilde
laten voelen hoe het is om Juliette te zijn. Ik had gekozen voor een
verhaallijn met veel stilstand, maar of de lezer dat geduld kon opbrengen?
Het grote gevaar was dat ik te grote stappen ging maken; dat ik
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inderdaad dacht: Juliette, en nu komt gij ### van die stoel af. En gij,
Wilfried! Kom uit uw kot en pak haar vast! Maar als ik dat had gedaan,
was Juliette helemaal weg geweest. Dat kon ze helemaal niet aan. Op het
einde van het boek moeten mijn lezers voelen dat het voor Juliette echt
beter is geworden dan je had durven hopen. Daarom had het tijd nodig.
Juliette moest niet naar een ‘goed genoeg’ met Wilfried. Ze moest dat kot
uitkomen, weer gaan zingen. Maar hoe ik haar zo ver kreeg? Ik kreeg het
niet opgeschreven.
Je vertrok naar Ledig House in het dorpje Ghent, een honderdtal kilometer boven
New York. Een schrijversresidentie in the middle of nowhere.
Ledig House werd in de jaren negentig opgericht door Francis J.
Greenburger, met als uitsluitend doel kunstenaars de ruimte te geven hun
werk te kunnen doen. Ik zat er echt mee dat ik geen einde kon schrijven.
Ik wilde schrijven dat het toch mogelijk is om door te leven. Els, zei ik
tegen mezelf, als mensen niet kunnen omgaan met verdriet dan bestond
de wereld al lang niet meer. Maar ik wist echt niet hóé ik Juliette van haar
stoel moest krijgen. Ik zit zelf ook nooit op een stoel, hè. Als ik vastzit,
ga ik lopen. Maar zitten op een stoel en wachten?
Gaf het monument dat je daar bezocht je uiteindelijk de moed om het einde te
schrijven?
De mensen in Ledig House vertelden mij dat Greenburger een zoontje had
verloren. Het jongetje was net twee geworden toen hij verdronk. En dat
zijn vrouw een aantal jaren later stierf aan kanker. Hij liet een memorial
voor hen ontwerpen. Een enorm stenen ei dat in twee helften was gesplitst,
met middenin een stenen bankje. Daar ben ik op een dag op gaan zitten.
Het riep de emotie op die nodig was om het boek te schrijven waarmee ik
nu al jaren worstelde. Hoe ik het verhaal ook liet aflopen, die emotie zou
nooit verdwijnen. Ze zou mijn leven blijven uitmaken, elke stap kleuren
die ik verder zou zetten. Maar als Francis J. Greenburger twee jaar na het
overlijden van zijn zoontje Ledig House kon opstarten, dan zou ik mijn
verhaal ook wel gezegd krijgen.
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Je bent zelf sterker dan je denkt én er is slechts één mens nodig om míj te helpen als
dat ooit nodig zou zijn en ík kan die ene mens zijn voor een ander. Was Lili
uiteindelijk de redder voor zowel Juliette als Wilfried?
Het was heel verleidelijk om Remi op haar af te sturen, mijn kleine
tovermanneke uit Allemaal willen we de hemel. Maar die weg had ik al
bewandeld. Lili bleek de juiste persoon. Lili is het nichtje van Wilfried.
Ze heeft veel meegemaakt, maar is ook een snotneus die zo zichzelf is,
dat ze Juliette en Wilfried in beweging krijgt. Ze zegt veel juiste dingen,
ze verzwijgt heel weinig. Ik wil graag tonen dat je geen god hoeft te zijn,
of goeroe, maar dat je gewoon door jezelf te zijn zo'n verschil kunt maken
bij andere mensen. Ik hoop dat dat gelukt is.
Jouw werk vind ik hoopvol: ‘Ge zijt altijd sterker dan ge denkt.’
Zoals de omgeving van Noor in haar plaats denkt dat zij haar wedstrijden
nodig heeft om vooruit te gaan (Noor snapt zelf al lang dat dat niet werkt),
zo meent Wilfried lang dat hij zijn wielerwedstrijden nodig heeft om zich
sterk en zelfverzekerd te voelen. Hij gelooft ook echt dat hij Juliette op
een podium moet zetten om haar te helpen (en te bereiken). Het is
uiteindelijk Juliette zelf die aangeeft dat het niet uitmaakt. Terugkijkend
heb ik in Eén mens is genoeg alle lijnen meegenomen die ik bij Lopen
voor je leven en Allemaal willen we de hemel heb uitgezet en uitgeprobeerd.
Het boek is gevoed met wat in mij loskwam na het schrijven van Allemaal
willen we de hemel, zoals Allemaal willen we de hemel gevoed is door
Lopen voor je leven.
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Meer heldinnen graag!
Woutertje Pieterse Lezing 2015
Tamara Bos
Het is de kracht van goede verhalen, in welke vorm dan ook, waarin ik geloof. Of
het nou een liedtekst, een theaterstuk, een filmscenario of een kinderboek betreft;
een goed verhaal kan je laten lachen, ontroeren, inzicht geven en zelfs je complete
mindset veranderen. Verhalen zijn belangrijk. Ook om die reden zei ik ‘Ja’ toen ik
gevraagd werd voor deze lezing, al was mijn eerste interne wijvige reactie ‘Oh nee!
Dat kan ik niet’. Het viel trouwens inderdaad niet mee deze lezing te schrijven. Ik
denk dat ik in dezelfde tijd met gemak een aflevering Gooische vrouwen en de opzet
voor een dramaserie had kunnen schrijven én een boekje over zwemles, niveau
AVI-start dus zonder het gebruik van de woorden: bad, water en zwembroek.

De Woutertje Pieterse Prijs
Er zijn mensen die zich hardop afvragen wat het nut is van het uitreiken van prijzen
voor kunstuitingen als schilderijen, films en boeken, want ‘mijn slager krijgt toch
ook geen prijs voor zijn dagelijks werk’. Los van het feit dat deze vergelijking niet
opgaat, is hij ook pertinent onwaar. Bij mijn slager hangen diverse oorkondes van
eerste en tweede prijzen aan de wand voor zijn overigens zeer geslaagde grillworst.
Slagers verdienen soms een prijs en dat geldt ook voor schrijvers van kinderboeken.
Eén van die prijzen is de Woutertje Pieterse Prijs. Woutertje Pieterse, een schepping
van Multatuli, een romanfiguur, een kind nog, een dromerige jongen die met zijn
liefde voor verhalen en zijn hang naar avontuur en fantasie in botsing komt met zijn
kleinburgerlijke omgeving. Voor wie het nog niet wist of het vergeten was - ikzelf
moest het even googelen -
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Woutertje verkocht zijn exemplaar van het Nieuwe Testament zodat hij de
avonturenroman Glorioso kon bemachtigen.
Multatuli kon het niet duidelijker stellen: de vrije geest van de fictie versus de
verstikking en de beperking van de religie. Woutertje Pieterse geldt als het eerste
echte kind in de literatuur, geen kneedbare klomp klei die vooral opgevoed moet
worden, maar een mens van vlees en bloed, met eigen gedachten en meningen.
Multatuli laat de lezer vanuit Woutertjes perspectief naar de volwassen wereld kijken:
vol kinderlijke gevoelens en verwondering over dat wat blijkbaar hoort of niet hoort
in een burgerlijk milieu in de vroege negentiende eeuw.
De Woutertje Pieterse Prijs is dan ook bedoeld voor boeken in de Nederlandse
jeugd- en kinderliteratuur die, naast dat ze uitzonderlijk zijn in taal, inhoud en
vormgeving, wars zijn van moralisme. Iets waar de jeugd- en kinderliteratuur lange
tijd vol van heeft gestaan ook na Multatuli (en misschien wel weer steeds voller mee
komt te staan).
Sinds de jaren vijftig van deze eeuw is de toon in kinderboeken daadwerkelijk
veranderd, dankzij het burgerlijk verzet van schrijfsters als Mies Bouhuys en natuurlijk
de koningin van het Nederlandse Kinderboek Annie M.G. Schmidt. Alle kinderen
in Annie's versjes en boeken zijn kinderen die leven volgens een vrolijke anarchie.
Of het nou Dikkertje Dap is die buiten de openingstijden de giraffen staat te voeren
of het obstinate jongetje uit het gedicht ‘Ik ben lekker stout’:
Ik wil niet meer, ik wil niet meer!
Ik wil geen handjes geven!
Ik wil niet zeggen elke keer
Jawel mevrouw, jawel meneer...
Nee nooit meer van m'n leven!
Ik hou mijn handen op m'n rug
en ik zeg lekker niks terug!

En dat in 1953.
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Valt u overigens iets op bij alle personages die ik tot nu toe genoemd heb? Nee?
Het zijn jongens. Mannelijke helden. Voor de mannen in het publiek niet meer
dan normaal, en hoezo is dit een onderwerp? Voor de vrouwen eigenlijk ook heel
normaal, want ook wij weten niet beter. Je maakt je als vrouw niet geliefd als je een
man-vrouwkwestie als deze probeert aan te kaarten, want het is 2015 en die strijd is
toch al lang gestreden? Ik maak er dan vast ook geen vrienden en vriendinnen mee,
maar ik wil het toch even aankaarten.
Als kind ben ik er al gewend aan geraakt om me te identificeren met mannelijke
helden - Donald Duck was duizend keer interessanter dan Katrien en hetzelfde gold
voor de neefjes Kwik, Kwek en Kwak, die heel wat avontuurlijker waren dan Lizzy,
Juultje en Babetje of hoe die tuttebolletjes ook mochten heten. Ik heb als tienjarige
een brief geschreven naar Oom Donald met de vraag of Katrien iets minder bang en
truttig kon zijn. Ik heb een standaardantwoord gekregen: ‘Bedankt voor je brief!’,
maar mijn schrijven heeft verder geen invloed gehad op de ontwikkeling van het
personage Katrien Duck.
Oké, je had natuurlijk de oerheldin Pippi Langkous en Floddertje en Janneke in Jip
en Janneke, maar om je nou met die laatste te vereenzelvigen? Mijn moeder, moderne
vrouw als ze was in de jaren zeventig, draaide niet voor niets de rollen om als ze me
over dit tweetal voorlas. Jip werd Janneke en Janneke werd Jip. Met als gevolg dat
Jip bang was voor muizen en spinnen en braaf luisterde naar wat moeder zei. Terwijl
Janneke op het strand weigerde zich te laten insmeren met alle gevolgen vandien.
Heel verfrissend. Want er zijn al veel minder meisjes aanwezig in boeken en films,
en als ze er dan zijn, zijn het vaak ook nog braverikken.
Het valt me op dat veel schrijfsters jongetjes in hun verhalen de hoofdrol laten spelen.
Schrijvers doen dit ook, maar dat vind ik logisch, ze zijn zelf een jongetje geweest.
Schrijvers die meisjes als hoofdpersonages opvoeren zijn er ook, maar ze doen het
veel minder vaak dan andersom.
Het resultaat: ontzettend veel jongens zijn de hoofdpersoon. Ook in de hedendaagse
populaire reeksen. Natuurlijk, we hadden de aansprekende
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Rosa in de Hoe overleef ik...?-serie van Francine Oomen, maar dat weegt niet op
tegen: Dolfje Weerwolfje, Dummie de Mummie, Mees Kees, Harry Potter, Het Leven
van een Loser (ja ja, voor meisjes is er nu ook Het dagboek van een Muts - sorry
hoor). Dankzij het gemis in mijn eigen jeugd (en door mijn dochter die dit
bovenstaande probleem ook al constateerde toen ze zes was) neem ik mezelf altijd
voor om meisjes de hoofdpersoon te laten zijn in mijn verhalen. Het lukt niet altijd,
soms moet ik er zelfs voor knokken. Tijdens het maakproces van de film Het paard
van Sinterklaas is mij serieus de vraag gesteld door distributeur Warner Bros, of het
niet mogelijk was om van mijn heldin Winky een jongetje te maken. Want... een
jongetje in de hoofdrol genereert beduidend meer bezoekers voor je film. Mijn
antwoord was ‘Nee, dat kan niet, en dat ga ik ook niet doen, want meisjes houden
van paarden.’ Enig seksisme kan mij hier zeker verweten worden, maar soit. Als we
ook nog bij typische meisjesthema's jongens als hoofdpersoon gaan opvoeren, blijft
er helemaal niks meer over. Winky bleef dus een meisje, met het gevolg dat één van
mijn beste vriendinnen niet met haar zoontje naar de film is gegaan want ‘Hij vindt
het niet leuk dat het over een meisje gaat.’ Een jongetje van zes hè? Nou vraag ik
je? Wat dacht je van opvoeding? Van een gevarieerd aanbod? Voor zover er van een
gevarieerd aanbod te spreken valt, natuurlijk. Distributeurs vragen niet voor niks om
jongetjes in de hoofdrol. Een bij uitstek commerciële branche als de filmindustrie
kan alleen bestaan bij hoge bezoekersaantallen. En films met jongens in de hoofdrol
- een uitzondering als Achtste groepers huilen niet daargelaten - doen het beduidend
beter.
Hoe komt het toch dat de meeste jongens zich zo moeilijk met de andere sekse
identificeren? Terwijl meisjes dat prima kunnen. Heeft het met gewenning te maken
of misschien met het summiere aanbod van interessante vrouwelijke personages?
Ik roep alle schrijvers van Nederland, of eigenlijk van de hele wereld (vrouw en
man) op om vrouwelijke helden te creëren. Niet alleen objecten van jongensliefde
gezegend met een prachtig uiterlijk, niet alleen zeurende schijterds of verzorgende
verpleegsters, maar meisjes zoals meisjes
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kunnen zijn: grappig, temperamentvol en sterk, met naast angsten ook verlangens,
passies en moed.
Ik zag laatst op Netflix de Amerikaanse serie Orange is the new black en ik vond
het een verademing om meer dan twintig verschillende vrouwelijke personages te
zien, allemaal anders, van superstoer tot super vrouwelijk, van moedig en warm tot
krachtig en vals. Allemaal echte vrouwen zoals je ze kent. En ik dacht oprecht, dit
heb ik nog nooit gezien.
Het is verdomme 2015. U dacht dat we er al waren. Nee hoor, nog lang niet. En
aangezien ik oprecht denk dat verhalen de wereld kunnen veranderen, meer goede
verhalen met meisjes graag!
Dan nu something completely different. Of eigenlijk helemaal niet. Een lijstje:
GEEN VERHEERLIJKING VAN:
- kermis, carnaval, circus, disco
- spoken, kabouters, tovenarij
GEEN:
- spoken, geesten of draken. Dus ook geen Harry Potter
- vloeken/schuttingtaal ruwe woorden: ook geen jeetje, jemig, kop, stom etc.
- verheerlijking van ‘decadente’ activiteiten als veel geld uitgeven of gokken
- activiteiten als sporten, werken, uitgaan op zondag
- negatieve benadering van God, geloven, kerkbezoek, sterven
Wat dacht u toen ik begon met het voorlezen van dit lijstje? Richtlijnen voor boeken
circulerend in vervlogen tijden? Of in landen ver ver hier vandaan? Gaandeweg de
opsomming begreep u het waarschijnlijk. Dit is een lijstje dat op dit moment, in
2015, gehanteerd wordt door educatieve uitgeverijen, hier in Nederland.
Schrijfster Wieke van Oordt signaleerde dit probleem al in een artikel in Trouw
in januari 2015. Er zijn scholen in Nederland die boeken weren (onder andere de
hele Harry Potter-reeks). Van Oordt vond dat overigens het goed recht van deze
scholen: haar vraag was of de politiek van deze
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verboden op de hoogte was en er dus mee akkoord gaat dat de Nederlandse overheid
scholen financiert die boeken verbieden. Uit de vele reacties die ze op haar artikel
kreeg, bleek dat veel mensen hier niet van op de hoogte waren en ook veel mensen
er geen probleem in zagen. Dat zijn gewoon rare christelijke scholen, laat ze lekker,
was de teneur van de reacties.
Maar boeken verbieden... is vaak geen teken van beschaving.
Ik geloof absoluut niet in het verbieden van boeken of wat dan ook. Ik heb mijn
zoons ook lang geprobeerd te verbieden om 16+ schietspellen op de computer te
doen - met als resultaat dat ze het uit mijn zicht bij vriendjes deden. Ikzelf mocht
vroeger van mijn moderne hippe ouders niet naar de EO-serie Het kleine huis op de
prairie kijken. Terwijl er werkelijk niks heerlijkers was dan opgaan in het ruige
pioniersbestaan van die oerbrave Laura Ingalls en haar knappe Christelijke vader.
Ondanks het verbod heb ik veel van die afleveringen gezien... en ik ben er niet gelovig
van geworden.
Verbieden is raar, maar een lijstje met verboden onderwerpen aan schrijvers geven,
gaat nog een stapje verder. De educatieve uitgeverijen, we hebben er een paar in
Nederland, zitten letterlijk in de tang van de strenge en minder strenge christelijke
scholen. Het ontwikkelen van schoolmethodes is duur, ontzettend duur, het is dan
ook noodzakelijk dat zoveel mogelijk scholen, dus ook die uit de ‘bible belt’ jouw
boeken afnemen. Met als gevolg dat we het niet willen hebben over kermis en heksen,
maar stiekem ook niet over seksualiteit, echtscheiding... en zo zijn er nog meer
onderwerpen en no-go-areas. De christelijke scholen bepalen de markt en zie als een
verlichte openbare basisschool in de Randstad maar eens een methode te vinden die
schijt heeft aan dit lijstje. Ik werk graag voor educatieve uitgeverijen en heb het ook
vaak gedaan - een goed en grappig verhaal op AVI-niveau schrijven vind ik een leuk
werkje - dat AVI-niveau! ook nog zo'n onderwerp - nou ja een andere keer, maar ik
vind deze censuur, ook als het om lesmethodes gaat, heel erg lastig en gevaarlijk.
School en onderwijs staan voor mij voor verlichting, het overbrengen van kennis en
het stimuleren van begrip en niet voor schoolboeken die een schijnwereld
voorspiegelen die weinig met het echte leven
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te maken heeft. In plaats van kinderen een breed aanbod te geven, hen te leren zelf
na te denken, en zich open te stellen voor een tolerante wereld - iets waar we in het
grootste deel van Nederland toch voor staan - beperken we en sluiten we uit. Geen
teksten over mensen die in kabouters geloven, geen gescheiden ouders, geen
homoseksuele buurman.
Laat Annie en Multatuli het maar niet horen.
Moeten wij schrijvers hier trouwens akkoord mee gaan? Is onze taak niet: het duiden
van de wereld? Het leven inzichtelijker maken? Het stellen van vragen? En het zoeken
naar antwoorden op die vragen? En kunnen we daar censuur bij tolereren? Wij
schrijvers hebben een belangrijke taak. Zeker als we voor kinderen schrijven.
Al wordt er uit de volwassen schrijfwereld soms neerbuigend op schrijvers van
kinderboeken neergekeken - ik geef toe er zijn ook veel minder BN-ers die een
volwassen roman publiceren, dus misschien is een kinderboek inderdaad ook wel
véél makkelijker -, wij weten wel beter. Niets is mooier dan kinderen hun eerste,
nieuwe, levensveranderende ervaringen te geven met verhalen... Ik heb Nederlandse
taal- en letterkunde gestudeerd, en heel veel boeken gelezen in mijn leven - maar als
ik denk aan de boeken die het meest indruk hebben gemaakt dan zijn dat: De
Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren, De fantastische meneer Vos van
Roald Dahl, maar ook Krabat, meester van de Zwarte Molen van Otfried Preussler,
Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman, Brief voor de Koning van Tonke
Dragt, Pjotr van Jan Terlouw en ga zo maar door.
Het schrijven voor kinderen is buitengewoon eervol, belangrijk en verantwoordelijk
werk. Dat geldt niet alleen voor boeken, maar zeker ook voor het schrijven voor
jeugdtheater en jeugddrama voor film of televisie. Het doet er echt toe wat je maakt
en daarom vind ik het zo jammer dat de macht van de getallen steeds meer op alle
fronten lijkt te zegevieren.
Het Nederlandse jeugdtheater, ooit op eenzame hoogte wereldwijd vernieuwend,
vooruitstrevend, uitzonderlijk in zijn authenticiteit, is de afgelopen jaren
langzamerhand de nek omgedraaid. Met als gevolg dat het
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aanbod steeds schraler wordt. Zeker in het ongesubsidieerde segment boeken theaters
het liefst voorstellingen naar titels die we al kennen: Het Zandkasteel, Sam de
Brandweerman, Zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd, maar ook Minoes en Wiplala.
Meer van hetzelfde.
Bij de Nederlandse jeugdfilm is dit al lang het geval. Liever een verfilming van
een bekend boek, dan een film gebaseerd op een origineel script, maar de laatste tijd
is er gelukkig ook meer oog voor oorspronkelijke films. En dat is een goede zaak.
Niks tegen boekverfilmingen, hoor. Sterker nog, de verfilmingen van Abeltje en
Minoes, maar ook Pietje Bell en Kruimeltje hebben eind vorige eeuw de markt op
het gebied van familiefilms opengebroken met een reeks zeer geslaagde en succesvolle
boekverfilmingen tot gevolg. Onze filmindustrie mag de vaderlandse
kinderboekenschrijvers wel dankbaar zijn.
Wist u trouwens dat de Nederlandse jeugdfilm het ontzettend goed doet? Zowel
qua bezoekersaantallen in eigen land als op festivals over de hele wereld. De Zweden,
de Denen en de Noren, die met hun jeugddrama ooit ons voorbeeld waren nodigen
ons nu uit om te komen vertellen over het geheim van de Nederlandse jeugdfilm. Ik
denk dat het geheim zit in de geschiedenis van onze jeugdliteratuur - misschien wel
begonnen bij Woutertje Pieterse en Kees de Jongen en De gelukkige klas. Vanuit die
traditie ontwikkelden onze schrijvers een fijn oog voor de kinderlijke blik op de
wereld. Kinderen en hun levensproblemen staan vrijwel altijd centraal in de
Nederlandse jeugdfilms. We staan letterlijk in de schoenen van een kind en zien de
wereld door zijn of haar ogen. Zowel de boekverfilmingen als de originele films
winnen prijzen op festivals van Teheran tot Tokyo en van New York tot aan Berlijn.
Helaas doen de originele films het nog steeds veel minder goed qua bezoekersaantallen
dan de boekverfilmingen. Sommige bekende titels halen fluitend de 800.000
bezoekers, terwijl andere minder bekende amper aan de 30.000 komen. Niet dat het
slechte films zijn, vaak het tegenovergestelde - maar marketing (reeksen, het creëren
van een merk) zijn allesbepalend. Ik vond de marketingkwestie in de filmbranche
altijd al lastig, maar dat het nu in de boekhandel ook zo bon ton is.
Ik snap het wel: iedereen heeft moeite om zich staande te houden in deze tijd van
intellectuele verschraling. Dat uitgevers en boekwinkels veel
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willen en moeten verkopen - dat begrijp ik. En dat er schrijvers zijn die graag een
open sportautootje willen rijden, snap ik ook. Natuurlijk moeten schrijvers kunnen
leven en we hoeven heus niet in de goot te gaan liggen en blij te zijn met de eer maar om ons talent in te zetten om louter kassa's te laten rinkelen - onze karakters
te laten gebruiken voor t-shirts, mokken, paraplu's, theemutsen, deel 11, 12 en 13?
Ik weet het niet. Ik moet ook altijd aan die bomen denken. Aan die bomen die gerooid
moeten worden om mijn boek te laten drukken. En dan denk ik: is het 't waard? Wat
voegt dit toe aan de wereld?
Edward van de Vendel uitte deze kritiek al in zijn roemruchte Woutertje Pieterse
Lezing 2012. Hij noemde het ‘armoedig als makers en uitgevers kiezen voor boeken
die enkel vanuit marktdenken zijn gestart.’ In diezelfde lezing wees hij er op dat de
kinderboeken waar volwassen jury's voor gaan, bijna nooit de boeken zijn die kinderen
zouden kiezen.
Ook in filmland is er bij de keuze voor ‘de beste kinderfilm’ vaak een discrepantie
tussen de volwassen jury en de kinderjury. Slechts zeer zelden bekronen de kinderen
dezelfde film als de volwassenen. Maar is dat erg?
Mijn vader Burny Bos zegt altijd dat kinderen dol zijn op patat, maar dat wil niet
zeggen dat je ze dat ook elke dag moet geven. We vinden het niet meer dan normaal
om ze ook eens een stukje broccoli te serveren, olijven, een quiche met prei of een
stukje grillworst van de slager. Door verschillende gerechten te eten, ontwikkel je
smaak. En misschien lust je iets niet meteen, als je het nooit krijgt aangeboden kan
je het ook niet leren waarderen.
Is mijn zeventienjarige dochter taalgevoelig en heeft ze daarom het complete
oeuvre van Joke van Leeuwen gelezen? Of is ze door dat oeuvre zo taalgevoelig
geworden? Feit is dat de juf op de basisschool het werk van Joke van Leeuwen niet
kende en geen enkel kind in de klas, maar dat ze allemaal genoten van de spreekbeurt
over Kweenie en dat mijn dochter haar boeken van Joke van Leeuwen na dit
boekverslag veelvuldig heeft uitgeleend.
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Wat de boer niet kent, vreet 'ie niet. En daarom moet je zorgen dat de boer dingen
kent.
Ik geef het toe, ook ik gaf mijn weinig lezende jongste zoon alle delen van Het
leven van een Loser, maar getriggerd door het met een Gouden Griffel bekroonde
Spinder, kocht ik ook dat boek voor hem en hij vond het prachtig. ‘Daar moet je een
film van maken mam,’ zei hij. Had zeker gekund, maar een ander was me voor.
Natuurlijk is het heerlijk om herkenbare personages te hebben, om een negende deel
over Dolfje of je geliefde Rosa te lezen. Je kent ze, en je wil er meer van. Hartstikke
mooi. Juist omdat er al zoveel succesvolle reeksen zijn, verdient het eruit springende
individu een prijs, het pareltje dat in de door marketing gedomineerde wereld ten
onder dreigt te gaan. En het fijne van zo'n bekroning is dat wij ouders op dit boek
geattendeerd worden, net als die oorkonde bij mijn slager mij wees op die
overheerlijke grillworst.
Ik ben blij dat de Woutertje Pieterse Prijs bestaat. Soms toegekend aan minder
toegankelijke boeken; het mespuntje kaviaar, dat we slechts sporadisch tot ons nemen,
maar onze smaakpapillen wel tot uitzinnige vreugde weet te brengen. De Woutertje
Pieterse Prijs (ook de nominaties) is een beloning voor de schrijvers, maar vooral
ook voor de uitgevers die hun nek durven uit te steken, juist in deze tijd waarin
verkoopcijfers en geld allesbepalend lijken te zijn. Gewoon omdat ze vinden dat een
verhaal echt verteld moet worden. En dat is een goed verhaal.
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‘Aan de vrouw Diet Huber de dichtster’
Een leven vol literatuur en (andere) cultuur1
Jant van der Weg-Laverman
Het hield nogal wat in toen we er in maart 2013 mee begonnen: 26 verhuisdozen vol
papieren, kranten en aantekeningen, de literaire nalatenschap van Diet Huber
(1924-2008). Maar als je in een brief van Diet uit 1984 leest: ‘Ik bewarje alles’, is
de verwondering iets minder groot! Nu zijn we2 twee jaar verder en is het archief
geïnventariseerd.
De titel van dit artikel is een van die verrassingen die we bij de inventarisatie
tegenkwamen. Het is de adressering op een schriftblaadje met een verhaal en een
tekening van Martijn Versteege, waarschijnlijk een van de vele kinderen die een
bijeenkomst met de enthousiaste Diet Huber hebben meegemaakt. In dit artikel wil
ik iets laten zien van het werk van deze vrouw en van andere verrassingen die we
tegenkwamen.

Koestraat nummer elf als begin
Diet Huber was afkomstig uit de patriciërsfamilie Huber, oorspronkelijk uit het
Zwitserse Altikon. Het is een familie waarin we hoogleraren, burgemeesters èn
patriotten tegenkomen. Haar vader was geboren in Paramaribo, terwijl haar moeder,
de Friezin Jeltje van der Sloot, familie was van de beeldende kunstenaars Jentje,
Andries en Bouke van der Sloot. De laatste twee komen we tegen in Hubers
autobiografische Nûmer alve (Nummer elf,

1

2

Dit artikel verscheen in iets gewijzigde en beknoptere vorm als inleiding op de inventarisatie,
opgenomen in Jant van der Weg en Barteld de Vries, Diet Huber: auteur en illustrator:
Lekker een beetje opschrijven en tekenen, Leeuwarden 2015. In noten zijn de diverse nummers
van die inventarisatie opgenomen. Op de website van Tresoar kan de inventarisatie worden
bekeken.
We, dat zijn archivaris Barteld de Vries van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum
en ondergetekende, die deze literaire nalatenschap, aangeboden door Diet Hubers dochter
Yelka, hebben geordend en beschreven.
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1988). Voor Jentje schreef ze later teksten bij tentoonstellingen van zijn werk
(Franeker, 1972; Gersloot, 1997). Voor haar moeder was het huwelijk met Bernardus
Huber haar tweede. Uit een vorig huwelijk stamde Diets halfzuster Tine, die in Nûmer
alve een paar keer wordt genoemd.

Via Leeuwarden en Oranjewoud naar Amsterdam
Diet Huber wordt op 9 april 1924 geboren te Leeuwarden. Al jong vindt ze tekenen
en verhaaltjes verzinnen prachtig. Ze is nog maar zes jaar, als ze haar eerste versje
bedenkt. Haar moeder schrijft het voor haar op en zelf maakt ze er een tekening bij.
Dat oorspronkelijke manuscript hebben we niet teruggevonden, wel een uitgetypte
versie, samen met het verhaaltje ‘Kort-sik vertelt’ met de toevoeging van de dan
tienjarige Diet: (voor de kleintjes).3 In de bundel Dáár moet je nou een beest voor
zijn (1989) staat achterin een korte schrijversbiografie. Daarin worden de laatste
twee, ‘erg droevige’ regels van het versje geciteerd:
De koning stikte en na een poos
lag hij te slapen in een zwarte doos.

Ze groeit op in Leeuwarden, Bolsward en Oranjewoud. Over de tijd in Bolsward
weten we niet veel. Wel staan met name Leeuwarden en Oranjewoud in haar werk
centraal, zoals we verderop zullen zien. Zelf schrijft ze over Oranjewoud: ‘Ik hie dêr
myn eigen skûlplakje dêr ik siet te dichtsjen (tige earnstich yn dy tiid) en te tekenjen’
(Ik had daar mijn eigen schuilplekje waar ik zat te dichten (zeer ernstig in die tijd)
en te tekenen).
Diet Huber groeide tweetalig op met een Nederlands sprekende vader en een
Friestalige moeder. Die tweetaligheid zien we in haar literaire werk terug. Ze vond
dat zelf heel vanzelfsprekend en schreef graag in de rijk genuanceerde taal die het
Fries volgens haar was.
Na haar schoolopleiding is ze tussen 1938-1940 werkzaam in manufacturenwinkel
‘De Zon’ in Heerenveen en begint ze hoogstwaarschijnlijk al serieuzer werk te maken
van het schrijven. In haar nalatenschap vonden we een vijftal vergeelde blaadjes met
daarop in keurig schoonschrift het verhaal

3

Inv. nr. 379.
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Schuld.4 Het is een romantisch verhaal over een meisje dat loopt ‘in de
stad-van-huizen-en-mensen’. Met die benoeming van een stad komt al iets van het
taalspel naar voren, dat later zo'n karakteristiek element van haar werk zal worden.
In het verhaal vindt de hoofdpersoon verlichting in een tempel:
‘En het meisje keek - keek als een hongerige naar die beelden in de tempel,
vijf beelden van een God, die eens in een mens gevaren was ... Maar de
“Uchtend” was het middelpunt ... Het stond daar op het vierkante voetstuk,
een marmeren meisje, kind nog bijna...’
Uit de beschrijving van de beelden en het licht dat door de koepel op die beelden
valt, heeft het er alles van dat hier het Pier Pandertempeltje in de Leeuwarder
Prinsentuin is bedoeld. De in Leeuwarden geboren Diet zal, afkomstig als ze is uit
een kunstzinnige familie, dit tempeltje met zijn beelden van de Friese kunstenaar
Pander gekend hebben. Hoewel haar handschrift in de loop van de tijd wel wat
veranderde, herkende haar dochter Yelka het toch als van Diet. Zij dateert dit verhaal
rond 1940 of zelfs nog ervoor.
Daarnaast is er natuurlijk het tekenen, mede geïnspireerd door het werk van haar
beide ooms Jentje en Andries van der Sloot en Bouke, zoon van Andries. Dit leidt
voor Diet pas na de Tweede Wereldoorlog, tussen 1946 en 1950, tot een opleiding
aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam als illustrator, met de vakken typografie,
natuurtekenen en boetseren.5 Toch is ze ook daarvoor al bezig getuige een artikeltje
uit De Telegraaf ‘Vijftienduizend broches in bestelling. Friesch schilderesje met
talent’ (26-2-1943). De verslaggever schrijft daar over het werk waar de achttienjarige
mee bezig is:
‘Zij moet een zeldzaam oog voor kleur hebben, en ik vind de kalfjes en
de koetjes, de geboorteklokken en de bloemetjes, die zij op de meetlatten
en kinderkamermuurbordjes schildert, alleraardigst, omdat haar dieren en
planten binnen het voorstellingsvermogen van de kinderkamer liggen.’

4
5

Inv. nr. 380.
Zie voor het diploma inv. nr. 37. De Kunstnijverheidsschool is de voorloper van de Gerrit
Rietveld Academie.
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In 1946 heeft ze zelfs nog voordat ze de opleiding in Amsterdam volgt, een
verkoop-expositie in Heerenveen. In eerste instantie gebruikt ze veel motieven uit
de volkskunst, later zien we dat element nauwelijks meer terug.

Zweden als bron van inspiratie

Omdat er in Nederland niet veel emplooi voor illustratoren was, ging Diet naar
Zweden. Daar werkte ze in de jaren 1950 en 1951 als freelance illustrator van boeken
en tijdschriften. Ook schreef ze onder andere een verhaal over hoe Sinterklaas in
Nederland werd gevierd, met bijbehorende illustraties (Barnen och VI, 1951).
Terug in Nederland trouwt ze in 1955 met de geoloog drs. Louis Albert Barkey
(1927-2005), in het dagelijks leven Bert genoemd. In 1959 wordt dochter Yelka
geboren en twee jaar later, in 1961, verhuist het gezin naar Zweden in verband met
het werk van vader Bert.6 Daar wonen ze tien jaar in Boliden, een mijndorp in
Noord-Zweden, niet ver van de Poolcirkel. Vaak heb ik me afgevraagd of ze in die
tijd misschien ook contact heeft gehad met de dan al zeer bekende Zweedse auteur
van kinderboeken, Astrid Lindgren (1907-2002). Pippi Langkous, De gebroeders
Leeuwenhart en Ronja de roversdochter maakten hun triomftocht over de wereld en
waren ook in Nederland toen al zeer bekend. Televisie-uitzendingen over Pippi en
Emil werden snel populair en daarvóór was in de jaren vijftig één van Lindgrens
boeken, Mio, mijn Mio reeds in het Nederlands verschenen. Dat contact blijkt er
inderdaad geweest te zijn zoals valt te concluderen uit een verrassende vondst van
twee brieven. Eén brief kwam van de uitgeverij Rabén & Sjögren, waarin Diet iets
wordt verteld over Astrid, blijkbaar naar aanleiding van een vraag van Diet in dezen.
En als klap op de vuurpijl kwam een brief van Astrid zelf tevoorschijn, duidelijk als
antwoord op een brief van Diet. Van die laatste brief hebben we jammer genoeg geen
kopie kunnen vinden. Maar de tekst van Astrid laat wel raden wat er zo ongeveer in
gestaan moet hebben. Daarin moet ze zich beklaagd hebben over

6

Inv. nr. 384.
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de geslotenheid van de Zweden en over het ‘koude’ culturele klimaat in het noordelijk
deel van Zweden waar ze toen woonde. Astrid Lindgren zegt in de brief, dat ze wel
met Diet zou willen ruilen. Zij heeft namelijk sterk behoefte aan eenzaamheid. Maar
ze kan zich ook wel indenken dat Diet die prachtige stad Amsterdam mist. Astrid
werkte in die tijd bij uitgeverij Rabén & Sjögren in Stockholm. Dochter Yelka
herinnert zich nog wel dat ze daar op bezoek gingen en dat zij dan mooie
prentenboeken mocht bekijken. Maar of Astrid er ook was, weet ze niet meer. Wel
weet ze dat Diet de Zweedse auteur in ieder geval heeft ontmoet.
Graag had Diet in het Zweeds willen publiceren, zoals geconcludeerd kan worden
naar aanleiding van de brief van Astrid Lindgren. Daarin heeft Astrid het over het
‘Klumpe Dumpe’-boek, waarmee Diet bezig is. In haar inventaris vonden we ook
een papier met allerlei probeersels in het Zweeds. Het is niet tot een uitgave van het
door Astrid genoemde boek gekomen, misschien ook omdat het literair beheersen
van een taal toch nog iets anders is dan het gewone alledaagse en zakelijke gebruik.

Pippi en Tutte: recalcitrante dames
Het werk van Lindgren moet Diet Huber hebben aangesproken. Kijk alleen maar
naar de rebelse en recalcitrante houding van bijvoorbeeld Pippi Langkous. Van de
verhalen over Pippi geeft onderzoekster Sara Van den Bossche een carnavaleske
interpretatie,7 waarbij het verzet tegen de autoriteit en de held als dwaas belangrijke
kenmerken zijn. Bij Pippi is dat heel duidelijk het geval, evenals bij sommige verzen
van Annie M.G. Schmidt. Een goed voorbeeld is haar ‘Ik ben lekker stout’. Maar
ook Diet Hubers ‘Tutte mei de linten’ lijkt zich niet veel van autoriteiten en van wat
is ‘done and not done’ aan te trekken, als je alleen al naar de beschrijving van haar
uiterlijk kijkt. De gebruikelijke kledingvoorschriften zijn voor haar niet van
toepassing. Zij heeft een rood en een blauw slofje aan en bekommert zich niet om
gaatjes in want en kous.

7

Sara Van den Bossche, ‘The queerer, the better: Een carnavaleske interpretatie van Pippi
Langkous.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 25 (84), 2011, pp. 87-110.
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Tutte mei de linten

Trutje met de linten

bûsfol sinten

zakvol met centen

bûsfol kattebrea

zakvol met kattebrood

slofke blau, slofke rea.

slofje blauw, slofje rood.

Rok mei risseltsjes

Rok met ruches

prûk mei frisseltsjes

pruik met vlechtjes

gatsjes yn 'e wanten

gaatjes in de wanten

gatsjes yn 'e hoas

gaatjes in de kous

gatsjes yn 'e earen

gaatjes in je oren

gatsjes yn 'e noas.

gaatjes in je neus.

Wolst net nei my hearre

Wil je niet naar mij luisteren

krûp mar yn 'e fearren

kruip maar in de veren

goeije joun

goeienavond

goeije moarn

goeiemorgen

Tutte mei de linten

Trutje met de linten

komt

komt

der

er

oan!

aan!8

Een ander aardig voorbeeld van je eigen zin doen vinden we in ‘De Stutebjinder’ uit
de Friestalige bundel De Mâlbroekmich (1957, p. 29). Daar wordt de koning, ‘noartlige
Durk’ (Knorrige Dirk), nu niet direct met veel respect opgevoerd en is de Stutebjinder
(Broodjesboender; typisch Diet-woord!) niet van plan de opdrachten van de koning
8

Nederlandse vertaling van Jant van der Weg-Laverman; dit geldt voor alle vertalingen van
Friese woorden en citaten in deze bijdrage.
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op te volgen. Net andersom, hij naait Durk aan zijn stoeltje vast. Het tegenwoordig
nauwelijks meer gebruikte woord ‘stút’ voor een langwerpig broodje zal hedendaagse
Friese kinderen niet veel meer zeggen. Op de afbeel-
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ding zijn die broodjes trouwens rond en vliegen de weggeboende krenten door de
lucht.
Koningen zijn over het algemeen bij Huber geen verheven figuren voor wie je
ontzag zou moeten hebben. Een voorbeeld is de koning in ‘Een mislukte snoeppartij’
(Dáár moet je nou een beest voor zijn, 1989, pp. 56-57). Alleen al de tekening van
die koning spreekt boekdelen, zoals hij 's nachts op zijn tenen door het paleis loopt.
De bange blik achterom past niet bepaald bij een machthebber. En wat te denken
van de slapende koning in dezelfde bundel (pp. 90-91), die niet reageert op de ellende
van buurkoningen, maar voor eten klaar wakker wordt. Daarin klinkt behoorlijke
kritiek door. Dit soort figuren komen we vaker tegen in het werk van Diet Huber.

Moemins en Veter-eters

Naast Astrid Lindgren was er nog een belangrijke auteur uit haar Zweedse tijd voor
wie Diet bewondering had, te weten de Fins-Zweedse auteur Tove Jansson
(1914-2001). Die bewondering was er vooral vanwege de sfeer van de natuur die
deze auteur volgens Diet zo treffend weet weer te geven. Haar beschrijvingen van
het trollenbos, vertelt Diet in een interview met de Leeuwarder Courant (9-6-1973),
zijn soms beangstigend, maar vooral geheimzinnig met een sterk poëtisch gevoel
voor de natuur. Jansson met een Finse vader en een Zweedse moeder schreef in het
Zweeds. Het is niet gemakkelijk, zoals Diet in dat interview stelt, om de sfeer van
de Zweedse en Finse natuur weer te geven, maar Jansson is daar in haar
Moemin-boeken wel in geslaagd. Trollen komen in Zweedse volksverhalen veel
voor. De Moemins van Tove Jansson zijn wel trollen, maar dan zonder het
kwaadwillende van de oorspronkelijke wezens. Uiterlijk lijken ze wel op dieren, ze
houden ook een winterslaap, maar in hun handelen en
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denken hanteren ze menselijke motieven. De Moemins zijn erg klein, wonen in de
Moeminvallei en behoren tot een grote familie. Bij grote rampen zijn ze heerlijk
lakoniek; aan zich vervelen hebben ze een gruwelijke hekel.

Jansson, net als Diet Huber auteur èn illustratrice, wil met haar werk niet moraliseren,
maar vooral haar lezers vermaken. Dat element vinden wij in het werk van Huber
duidelijk terug. Ook in haar tekeningen is er verwantschap met het werk van Jansson.
Daar zien we die trolachtige figuurtjes eveneens, zoals de Fiter-iter in De Teltsjebeam,
vertaald als de Veter-eter in Daar moet je nou een beest voor zijn (1989).

Vliegende vertelboom
Daarmee zijn wij beland bij het Friese verhaal De Teltsjebeam (1976) dat een speciale
voorgeschiedenis heeft. Het begin van dit boek moeten we zoeken in de tijd die Diet
Huber in Noord-Zweden doorbracht. Ze was al in haar Zweedse tijd van plan een
boek over trollen te schrijven, waarin ook een vliegende boom voorkwam. De
prachtige natuur inspireerde ook haar, en haar achtjarige dochter Yelka vond zo'n
trollenverhaal een goed idee. ‘In Jansson's Zweedse kinderboeken kwamen ze in alle
soorten voor’, schrijft Diet. De oude verhalen uit die streken over witte tovenaressen
en kwade geesten, en dan natuurlijk die trollen met soms wel zeven hoofden spraken
haar aan. Ze schreef en tekende dit verhaal met veel plezier en is daar druk mee bezig
geweest. Maar een boek is het niet geworden. Toen het gezin weer in Nederland
terug was, verdween het onvoltooide verhaal in een kast. Langzamerhand kwam Diet
tot de conclusie dat Nederlandse kinderen niets met trollen hadden, niet eens wisten
wie dat waren. De ‘boom’ gaf wel verdere mogelijkheden en zo ontstond er een
nieuw verhaal, De Teltsjebeam, een verhalen vertellende boom. Elementen uit het
eerdere trollenboek zoals de vliegende boom heeft ze in dit nieuwe verhaal
meegenomen. Zijn grote groene oren waaruit de verhalen en versjes
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komen, maar ook de boom zelf laten Diets liefde voor de Zweedse natuur zien. Net
zoals het verhaal over de beer die in het bos ronddwaalt. Maar het is wel een beer
met toverballen en lolly's die hij deelt met zijn dierenvrienden, dus dicht bij de
kinderwereld.

Ze wilde het verhaal ook in het Nederlands uitgeven, maar dat is er blijkbaar niet
van gekomen.
Echte trollen vinden we in dit boek niet terug. Wel is het een écht Huberboek met
een vonkje magie die ook in haar dichtbundels naar voren komt. Die magie zit in de
meeste verhalen, zoals dat over president Poddehier (Paddenhaar) die zijn onderdanen
graag ter wille is en ze daarom een staart laat aanschaffen en over Minke die op een
wonderlijke wijze haar bal terugvindt. De kat van heks Hela Heula kan nou juist
geen eten op tafel toveren. Bij de rijmpjes in dit verhalenboek vinden wij weer
Huber-achtige trekjes; de auteur schopt graag tegen de gevestigde orde aan. Want
ja, de luizen en vlooien die ze opvoert in de gedichten ‘Luzeleafde’ (Luizenliefde)
en ‘Widzesankje fan in flie’ (Wiegeliedje van een vlo) passen meestal niet in het
straatje van brave burgers.
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Het is verder een echt Fries boek geworden, overigens niet alleen vanwege de taal.
Op een mooi gekleurd vel papier (dezelfde kleur als die van de eerste druk van De
Teltsjebeam!) met een kanten lintje laat ze zien wie van de Friese ‘pommeranten’
(vooraanstaanden) een plekje in het verhaal hebben gekregen met tegelijk een
verontschuldiging aan het adres van de vernoemden.
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Diet Huber heeft het!
Vanuit Zweden hield Diet Huber contact met Nederland. Zo leverde ze bijdragen
aan de kinderrubriek in Het Parool als opvolgster van Annie M.G. Schmidt. Annie
had waardering voor haar werk9 en stak haar al eerder een hart onder de riem.10 Naar
aanleiding van een criticus die Diets werk niet zo goed vond, spreekt Annie haar
moed in. Immers ‘Uw boekje is goed ontvangen’ door de pers en door de kinderen.
‘En wat één vent schrijft... ach, daar moet u zich niets van aantrekken’. Annie gaf
haar waardering niet alleen in deze persoonlijke brief, maar ook publiekelijk, in de
krant (zie volgende pagina).
Graag had Diet in het Zweeds willen publiceren blijkt uit de eerder genoemde
brief van Astrid Lindgren over onder andere Diets ‘Klumpe Dumpe’-boek. Omdat
een uitgave er niet is gekomen, zal ze naar andere mogelijkheden hebben gezocht,
want ook het werk voor Het Parool hield in 1968 op. Om meer direct contact met
kinderen te krijgen richtte ze zich op het poppenspel. Op het verjaarspartijtje ter ere
van de vijfjarige Yelka ontdekte ze dat ook Zweedse kinderen, die het fenomeen
poppenkast en poppenvoorstelling niet kenden, dat mooi vonden. De poppen maakte
ze zelf, evenals de voorstellingen die ze ermee gaf. Zelf zegt ze daarover in een
interview (KRO Schoolradio, december 1979):
Op Yelka's 5e verjaardag maakte ik voor de grap een heel eenvoudig
poppenspel ... ik stak een appel, een sinaasappel, een winterwortel op een
stokje en kleedde ze aan met tule, kralen en veertjes en zo. Een lap en een
schijnwerper erbij, klaar was het theater.
Het poppentheatertje op de zolder van haar huis groeide uit tot een reistheater.
Daarmee gaf ze in opdracht van onder andere de gemeente en scholen in de provincie
voorstellingen. Verder maakte ze als vrij kunstenaar in deze tijd wandkleden en
plastieken, waarbij de tussentijdse bezoeken aan Amsterdam als inspiratiebron
fungeerden. In Zweden nam ze ook deel aan culturele weken door met kinderen te
tekenen en te schilderen.

9
10

Inv. nr. 421
Inv. nr. 97.
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Diet Huber woonde na de tweede Zweedse periode tot haar dood (2008) in
Amsterdam. Daar ontstonden de vele boeken, vaak om en om Fries en Nederlands,
dichtbundels en verhalen. In feite was haar productie minder groot dan je zou zeggen
gelet op het aantal bundels. Zelf schrijft ze achter in de bundel Dáár moet je nou een
beest voor zijn (1989), dat het een keuzeverzameling is van niet eerder gepubliceerd
werk en werk uit eerdere bundels als onder andere De uil met de zeven zuurtjes (1959)
en Letje Annabetje Bot (1981). Vanuit Amsterdam hield ze de situatie in Fryslân ook
bij, zowel wat het Fries en het gebruik ervan betreft als de Fries-literaire wereld. Ze
had contact met vele Friezen in die kringen, hield de daar verschijnende kranten en
tijdschriften bij en was een strijdster voor auteursen gebruiksrechten. De
correspondentie met diverse uitgevers en instellingen over auteursrechten en over
honoraria getuigen daarvan, zoals bijvoorbeeld die met het Mienskiplik Sintrum foar
Underwiisbegelieding (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding)11
en met uitgever/boekhandelaar Tabe Beintema.12 Ze beklaagt zich hierin over het
zonder toestemming en ongehonoreerd publiceren van haar werk.

Zonder Fedde Schurer geen Tutte
Vanaf 1952 tot 1961 is Diet Huber redacteur van de kinderrubriek ‘De kleine Koerier’
in de krant De Friese Koerier. Fedde Schurer, hoofdredacteur en dichter, vroeg haar
hiervoor en over haar contacten met hem schreef ze later in De Strikel: moanneblêd
foar Fryslân (Maandblad voor Fryslân).13 Ze noemt hem haar inspirator, zonder wie
haar meest bekende figuur, Tutte, niet zou zijn ontstaan, en citeert een tekst van zijn
gedicht uit 1959 op de geboorte van Yelka.14

11
12
13
14

Inv. nr. 740.
Inv. nr. 742.
De Strikel was een literair-cultureel tijdschrift. De bijdrage onder de titel ‘Fedde Schurer as
ynspirator’ stond in het juninummer van 1990, pp. 46-48.
Inv. nr. 517.
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Oan Diet en Bert
Yn dizz' sinne-waerme dagen
En in hjerst mei tûzen tinten,
Lôge' en kleur oan beam en hagen,
K'aem to wrêld in mûtel famke As... In Tutte mei de linten!
Lok der mei! Meij' 't berntsje bloeije,
Oer-soun yn it libben djoeije,
Utslept, bliid en bluisterich.
Inkel mar de ljochtkant sykje,
Sa's har mem sil hja dan lykje,
En ek op... in malbroekmich!

Heerenveen, 3 okt. 1959

In deze kinderrubriek gebruikt ze vaak het pseudoniem Marja. Naast eigen werk,
verhalen en gedichten in het Fries en in het Nederlands, publiceert ze er ook eigen
vertalingen van sprookjes van Grimm en Andersen. In 1959 wordt ze zoals gezegd
de opvolgster van Annie M.G. Schmidt in Het Parool (1959-1968). Bij het werk
voor de kinderrubriek wordt ze gestimuleerd door Wim Hora Adema, die haar
ontdekte na het verschijnen van haar Nederlandstalige bundel De uil met de zeven
zuurtjes (1959). Daarnaast schreef Diet ook voor het kindertijdschrift Kris Kras
(1954-1968). Later verschenen haar gedichten in meerdere kranten en tijdschriften,
onder andere in de Friese Bernekrante. In de laatste krant verscheen in 1982 haar
bekende gedicht met prentjes ‘It karke fan bakker Harke’ (Het karretje van bakker
Harke) met, heel curieus, een illustratie van een andere illustrator, Wim Swart. Het
gedicht werd zo populair doordat het door de deelnemers aan het jaarlijkse Ferstival,
een voordrachtwedstrijd voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw
van het voortgezet onderwijs, vaak werd gekozen.

Een perfectionist aan het werk
Diet Huber debuteerde als auteur met een Nederlands gedicht in De Friese Koerier:
‘Kaa-boebelebom’ (24-12-1951). Daarin zien we meteen al het taalspel dat zo
karakteristiek is voor het werk van de auteur. Dit kwam ook naar voren in haar eerste
Friese gedicht ‘It winkeltsje’ (15-3-1952), dat ze in dezelfde krant publiceerde. Deze
publicaties zullen aanleiding geweest zijn haar te vragen als redacteur van de
kinderrubriek. In 1955 verscheen haar eerste, Friestalige bundel, Tutte mei de linten,
die sindsdien heel wat herdrukken beleefde. Het titelgedicht werd een in Fryslân
algemeen bekende klassieker.
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Dat bleek duidelijk bij het op 30 april j.l. gehouden symposium over de literaire
nalatenschap van de dichteres, toen een groot gedeelte van de daar aanwezigen het
gedicht mee kon opzeggen. Vaak kregen de opgenomen gedichten bij een herdruk
een facelift, perfectionist als ze was, dit in navolging van de Engelse auteur Roald
Dahl. Van hem had ze een zevental ‘geboden voor het schrijven’ boven haar bureau
hangen, waarvan het perfectionist-zijn er een was. Zo schrijft ze later over de verhalen
in ‘De kleine koerier’: ‘Dit is niet goed geschreven (vroeg werk), maar van het idee
is een nieuw verhaal te maken.’ En van het hierboven genoemde gedicht over de
‘stutebjinder’ zijn in de derde druk van de bundel De Mâlbroekmich alleen de eerste
twee regels overgebleven. De koning die in de eerste druk nog uitvoerig werd
geciteerd, mist nu zijn kritische karakterisering en krijgt alleen de laatste twee regels
toebedeeld.

Een andere Engelse auteur, maar van een eeuw eerder, heeft eveneens invloed op
haar werk gehad. Zo zei Diet in een interview dat ik haar voor het Friesch Dagblad
afnam (18-9-1993), dat het vers ‘De Snie-iters’ ontstaan was naar aanleiding van
‘The Jumblies’ van Edward Lear (1812-1888). Het verscheen later als ‘De
Sneeuweters’ in De uil met de zeven zuurtjes (1959). Vaker publiceert ze Nederlandse
vertalingen van haar Friese gedichten. Zo komt het net als ‘Tutte mei de linten’ zeer
bekende Friestalige vers over de bezem en de boender dat in haar debuutbundel is
te vinden, in vertaling terug in Dáár moet je nou een beest voor zijn (1989).
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In de laatste twee regels is een grappige verandering te zien. In de Friese versie is
het op die plek gedaan met de muzikale capriolen van de hoofdpersonen. Bij nader
inzien krijgen ze van de dichteres in de Nederlandse versie nog een, wel bescheiden,
kans.
Ook oorspronkelijk Nederlandse gedichten zien we in verschillende bundels weer
terug. Zo is een aantal gedichten uit laatstgenoemde bundel ook terug te vinden in
het voor het onderwijs bedoelde boekje De Magogel, dat in hetzelfde jaar verscheen
in de serie ‘Leesleeuw’.

Tuttefeest
In 1993 werd de veertigste verjaardag van Tutte gevierd met een studiedag in
Heerenveen en met een Tuttefeest in Theater Romein, Leeuwarden. Hierbij werd de
eerste publicatie van het gedicht in de kinderrubriek ‘De Kleine Koerier’ van het
dagblad De Friese Koerier als uitgangspunt genomen (17-10-1953). Het Tuttegedicht
werd bij die gelegenheid ook een Tuttelied, op muziek
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gezet door Jaap Oosterwijk, dat werd uitgezonden door Operaesje Fers.15 De bundel
kreeg in dat jaar een tiende druk, door Diet van een feestelijk uiterlijk voorzien,16
terwijl er in 2009 nog een elfde verscheen. Soms kom je de titelfiguur Tutte nog
weleens tegen in dorpsoptochten.17

Dat dit werk vanaf het allereerste begin zo populair was, heeft alles te maken met
het taalspel dat hier wordt opgevoerd. Het moralisme in eerder werk voor kinderen,
met name in de voor hen geschreven poëzie, krijgt bij Diet Huber vaak een ironisch
toontje. Zoals het vers over ‘Sûkerslakjestêd’, een stad waar alles van snoep en
chocola is, waar veel gesnoept wordt en de kinderen geen tand of kies meer over
hebben, dat heel nuchter besluit met:
Bêste berntsjes, bliuw mar hjirre
en yt roggenbrea mei ljirre.
(Beste kindertjes, blijf maar hier
en eet roggebrood met rookvlees.)

Verschillende Friestalige gedichten als het eerdergenoemde ‘Tutte mei de linten’
met andere als ‘Abe sjipkop’ (Abe zeepkop), ‘De biezem en de bjinder’ (De bezem
en de boender) en ‘Klaas Krintsje’ (Klaas Krentje) waren geliefd materiaal op het
bovengenoemde Festival. Deze voordrachtwedstrijd zal aan de andere kant ook
meegeholpen hebben aan de populariteit van deze gedichten.

15
16
17
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Tutte in het Zweeds, Duits of Engels?
Je zou verwachten dat zo'n populaire bundel als Tutte wel vertaald zou worden. Maar
juist het taalspel gooit hier roet in het eten. Diet heeft contact gehad met een Zweedse
vertaler, maar ze zagen het beide, auteur en vertaler, uiteindelijk niet zitten met een
dergelijke vertaling. Ook waren er plannen voor een Engelse vertaling. De
Amerikaanse Henrietta ten Harmsel was genegen om dit te doen, ze stuurde Diet wat
vertalingen van gedichten van Annie M.G. Schmidt (1979). Het overleg met de
uitgever Eerdmans Publishing in Grand Rapids heeft echter geen resultaat gehad.
Al veel eerder, in 1956, was er sprake van een Duitse vertaling. De Duits-Friese
auteur James Krüss, afkomstig van het eiland Helgoland, wilde graag zo'n vertaling
maken: ‘Ik zou graag probeeren het boekje te vertalen en in een Duitse uitgeverij te
laten printen. (Als niet hier, dan in Oostduitsland)’, schrijft hij in zijn
‘neger-Hollands’, zoals hij dat zelf noemt. Maar ook dat lukte niet, Diet vond het
onmogelijk.18
Wel verdroeg het titelgedicht van de bundel een persiflage of variatie, maar dan
wel in het Fries.19 Deze versie is anoniem, maar is hoogstwaarschijnlijk van
bovengenoemde Fedde Schurer, de dichter-hoofdredacteur van de Heerenveense,
later Friese Koerier. Vier regels uit het bedoelde gedicht citeert Diet zelf in haar
eerder genoemde Strikelartikel over Fedde Schurer:
...
Wol it ferske soms net rime
Hwat kin my dat dimme damme dime
'k Fyn der altyd wol hwat op
Tutte mei de linten om 'e kop
(Wil het versje soms niet rijmen
Wat kan mij dat dimme, damme, dime
'k Vind er altijd wel wat op
Trutje met de linten om haar kop)

18
19

Inv. nr. 94.
Inv. nr. 104.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

141
Het boek met titelfiguur Tutte werd niet alleen goed ontvangen door het eigenlijke
lezerspubliek, ook de recensenten prezen het. Anne Wadman sprak er in ‘Literair
kwartier’ van de RON (17-2-1956) zijn waardering over uit: ‘Ook de Friese
kinderpoëzie heeft al te lang in het teken gestaan van de genoeglijke dorpsanekdotiek.
Daarom is het zo verheugend dat Diet Huber tracht deze barrière te doorbreken. Haar
versjes (sic!), ... behoren tot het beste wat er aan Friese kinderpoëzie bestaat.’ Hij
vergelijkt haar werk met dat van Annie M.G. Schmidt en heeft lovende woorden
voor het ‘geraffineerd spel met woorden en met vreemde fantastische namen, die uit
het onderbewuste lijken op te borrelen’ van de beide dichteressen. Verschil tussen
hen ziet hij in de wereld die zij in hun werk schilderen, de plattelandswereld van het
Friese kind bij Diet Huber en de typisch stadse ogen op die plattelandswereld van
Annie. Maar vooral in de techniek verschillen ze. Wadman vindt de poëzie van Diet
Huber ‘sterk ritmisch, ... korter en abrupter, terwijl de ritmiek bij Annie Schmidt wel
eens wat slapjes is.’ Hier staat het werk van Diet Huber volgens hem duidelijk boven
dat van de Hollandse dichteres. De eerste wereld van Diet, zegt hij, is die van ‘de
aloude, primitieve volkspoëzie van het aftel- en wiegerijmpje. ... Van dit sterk ritmisch
beleven, waarbij wel de klank belangrijk is, de betekenis der woorden veel minder,
vindt men in “Tutte mei de linten” overvloedige bewijzen. Deze poëzie heeft hier
nog een zuiver magische funktie, zij staat nog in nauw verband met de oerkunst van
de dans, die in het kinderleven ook vaak zo'n grote rol speelt.’
Ook latere critici roemden het vernieuwende werk van Diet Huber, met name wat
het taalspel en de ironie ten opzichte van het establishment betreft. In haar tweede
Friestalige bundel De Mâlbroekmich (1957) vervolgde de auteur haar in de
Tuttebundel ingeslagen weg. Lolle Nauta typeert de lezer van Diet Huber in het
Fries-literaire tijdschrift De Tsjerne als ‘de lytse minske, dy't noch net op skoalle is
en oan de oare kant de eksperimintearjende dichter’ (de kleine mens, die nog niet op
school is en aan de andere kant de experimenterende dichter).20
Na deze beide Friese dichtbundels publiceerde Diet Huber ook Nederlandse
bundels, soms met naar het Nederlands bewerkte gedichten uit de

20

Lolle Nauta in De Tsjerne (literair tijdschrift), 1958, p. 214.
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vroegere bundels, vaak ook met nieuw werk. Ze debuteerde wat deze bundels betreft
met bovengenoemde bundel De uil met de zeven zuurtjes (1959), gevolgd door onder
andere De Veter-eter (1979). Ook bij deze bundels valt het taalspel op vooral in de
naamgeving. Jan van Coillie schrijft daarover: ‘Sterker dan Schmidt en Hoekstra21
heeft Diet Huber een voorkeur voor nonsens en woordspel. Schmidt schiep de
Orrekiedor en Hoekstra de Knispadenzen, maar de bundels van Diet Huber worden
overspoeld door wezens als de theepotaurus, de Koekedorus, de flikflooi, Uultje
Molekuultje, de Veter-eter, de O-vogels, de Kwori Wori.’22
Andere Friese bundels als Fryske poesyalbumferskes (1979) en it abee fan Boukje
(1980) brengen het folkloristische uit haar beginperiode weer in herinnering. De
centrale figuur in het abc-boekje is de titelfiguur Boukje die ook figureert in It
telboekje fan Boukje (1996). Vanuit het dagelijks leven van (kleine) kinderen krijgen
het alfabet en de cijfers van één tot tien een eigen gezicht. Daarbij ging het wat het
alfabet betreft even verkeerd, wat ze later zelf ook erkende. De o in het abc-boekje
werd vertegenwoordigd door het woord ‘oargel’ (orgel), qua beeld helemaal passend.
Maar als klank klopte het niet omdat je dit in het Fries uitspreekt als [ argəl],
duidelijk dus geen o. Ondanks dat ‘foutje’ spetteren de beide boekjes over het meisje
Boukje en geven ze aan de hand van alfabet en cijfers een aansprekend beeld van de
leefwereld van het kleine kind.

Jeugdherinneringen
Naast gedichten voor kinderen schreef Diet Huber ook proza. Het Friese Nûmer alve
(Nummer elf, 1988) was het begin van een kleine serie autobiografische verhalen
die met haar eigen jeugd hebben te maken. Dit eerste boek gaat over haar kleuterjaren
in de Leeuwarder Koestraat. In een inleiding op de verhalen over de kleuter Diet
gaat ze terug naar haar eerste begin met collega-schrijver Berber van der Geest.
Aanstekelijk beschrijft ze hoe ze nog net haar geboortehuis kan bekijken voor het
wordt afgebroken bij een opknapbeurt van de buurt. Daarna volgen de verhalen van
kleine belevenissen

21
22

Han G. Hoekstra (1906-1988).
Jan van Coillie, Leesbeesten en boekenfeesten: Hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken?
Leuven, Davidsfonds/Infodok, 1992, p. 248.
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met haar daar in de buurt wonende neef Bouke van der Sloot, de latere beeldend
kunstenaar. Maar ook het voorval met een zwerver die ze de huishoudbeurs van haar
moeder in handen duwt, krijgt een kostelijke beschrijving, net als andere kleine
voorvallen uit haar kinderleven.
In de boeken Rinske en de stoomtram (1986) - geschreven op aandringen van
dochter Yelka - en de opvolger Meisjes trouwen toch (zei tante Dirkje) (1993) zijn
eveneens veel zaken uit haar jeugd in Bolsward en Oranjewoud verwerkt. De drie
boeken beschrijven de tijd, voordat Diet Huber naar Amsterdam vertrekt voor een
verdere opleiding. Ze vertellen over een tijd die nog niet eens zo heel lang geleden
is en de verhalen zijn vooral zo boeiend, omdat ze het alledaagse leven van gewone
mensen in de moeilijke tijden voor de Tweede Wereldoorlog laten zien.
Naast haar bundels met uitsluitend eigen werk leverde Diet Huber ook materiaal
voor andere bundels, zoals voor Alle dagen dierendag (2006). Ook werkte ze mee
aan een boekje voor de nieuwe troonopvolger (2003), waarbij ze in het contact met
de uitgever nogal twijfelde over haar gezondheidstoestand en daarmee over voltooiing
van deze opdracht. In het Friese winterboek De waarmte fan desimber (De warmte
van december; 2010) verscheen een verhaal van haar, dat heel direct vertelt over een
gebeurtenis in de tijd toen ze nog in Zweden woonde: ‘Aventoer yn 'e poalnacht’
(Avontuur in de poolnacht). Het werd eerder gepubliceerd in een bundel 16 Fryske
winterferhalen uit 1997 en vertelt over een avontuurlijk autotochtje in de poolnacht
met een poëtische passage over het noorderlicht. Het gezin woont dan nog maar drie
maanden in Zweden. Het verhaal laat iets zien van het verschil tussen de spontane
Diet en de meer gereserveerde Zweden, zoals dit ook naar voren kwam in de
correspondentie met Astrid Lindgren.
Er zat blijkbaar nog een boek in de pen. Wij vonden namelijk aantekeningen over
een mogelijk verhaal of boek No goeie hear! En 't alderbêste! (Nu dag hoor! En het
allerbeste) waarbij een indeling werd gegeven van de te behandelen onderwerpen:
Humor - De wrâld (De wereld) - Ljouwert (Leeuwarden) - Fryslân - Laplân en
andere.23 Het lijkt erop dat dit als een afscheid van haar lezerspubliek was bedoeld.

23

Inv. nr. 378.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

144

Veel onderweg
De rubriek ‘Lezingen en voordrachten’ in de samengestelde inventaris (zie noot 1)
is nogal omvangrijk. Diet Huber was veel onderweg naar scholen en bibliotheken
en vaak kwamen er achteraf nog reacties van kinderen,24 maar ook van volwassenen.
Die reacties heeft de auteur bewaard en kwamen wij dus tegen bij de inventarisatie.
Het zijn enthousiaste brieven met terugblikken op ontmoetingen met Diet, soms ook
met eigen probeersels en de vraag wat zij ervan vond. Of ze op al die brieven heeft
geantwoord hebben we niet kunnen vaststellen; soms staat er een aantekening op:
‘gebeld’ en een enkele keer vonden we een kopie van een antwoordbrief. Maar in
de meeste gevallen zijn er geen antwoorden bewaard gebleven. Wel is er de grote
koffer met fantasievolle kleding, die ze bij de voordrachten heeft gebruikt. Als je die
bekijkt moet je concluderen, dat die wel inspirerend gewerkt moeten hebben.
Niet alleen in boekvorm of door middel van voordrachten en lezingen toonde Diet
Huber haar werk. Dat deed ze ook op een andere manier. Zo zijn er de exposities
waarbij haar werk aan een breed publiek werd gepresenteerd. In 1981 stuurde ze
werk op voor de grote internationale illustratorententoonstelling, de Biennale, in
Bratislava. Daar waren de illustraties van De veter-eter te bewonderen, al viel het
werk niet in de prijzen. Al eerder waren er onder andere tentoonstellingen in het
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuwarden (1973, 1981),
Museum Willem van Haren te Heerenveen (1986) en in Museum Smallingerland te
Drachten (2005-2006). Bij de FLMD-tentoonstelling van 1981 sprak Douwe
Tamminga een prachtige ode uit op Diet, geheel in haar stijl.25 Ook elders in het land
was haar werk op tentoonstellingen te zien.
Daarnaast werd haar werk bekroond. Zo kreeg de tweede (Friese) bundel van Diet
Huber, De Mâlbroekmich, bij de landelijke prijs voor het best verzorgde boek een
plekje op de lijst met de vijftig best verzorgde boeken van het jaar 1957. In 1980
kreeg het boek De veter-eter bij de jaarlijkse Griffel- en Penseelregen een
Vlag-en-Wimpel-bekroning. Diezelfde eer kreeg ook Rinske en de stoomtram in
1987. In 1982 kreeg Diet Huber een internationale prijs

24
25

Zie bijvoorbeeld inv. nr. 154.
Inv. nr. 659.
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voor haar abc-boek, het eerder genoemde it abee fan Boukje, en wel een eervolle
vermelding bij de Italiaanse prijs ‘Premio Europeo di Letteratura Giovanile’ (Europese
prijs voor kinderliteratuur), uitgereikt door professor Ria Bauer-van Wechen, bijzonder
hoogleraar Jeugdliteratuur aan de Leidse Universiteit (1980-1984).

Een bekroning van haar werk is ook het lidmaatschap van de Fryske Akademy (1993),
een erkenning voor haar bijdrage aan het Friese culturele leven.

Conclusie
Het bovenstaande geeft een indruk van het werk van Diet Huber. De inventaris van
haar papieren nalatenschap in het boek Diet Huber, auteur en illustrator (zie noot
1) laat iets zien van een leven vol inspiratie en schrijflust. In de daar verzamelde
handschriften en andere schriftelijke stukken komt duidelijk naar voren dat Diet
Huber haar werk als een beroep zag en daarom ook uitgevers aansprak op hun
verantwoordelijkheid. Met name de Friese uitgevers, met een klein financieel budget,
worden toch door haar ter verantwoording geroepen.
In haar eigen werk is een belangrijk kenmerk het spelen met taal, zowel met het
Fries als met het Nederlands. Daarin is ze een vernieuwer en wordt ze door Jan van
Coillie in één adem genoemd met Annie M.G. Schmidt en Han G. Hoekstra. Ook
Friese recensenten als Anne Wadman en Lolle Nauta noemen juist dit taalspel als
belangrijk vernieuwend element.
Een meerwaarde hebben haar tekeningen, waarin ze het taalspel onderstreept. Dit
deel van haar werk verdient nader onderzoek.
De literaire wereld van Diet Huber beperkte zich niet tot haar geboorteprovincie
Fryslân, maar breidde zich al snel uit tot Nederland en nog verder tot Engeland en
Zweden. Het verblijf van Diet Huber in Zweden heeft zeker invloed op haar werk
gehad, al is ze ook duidelijk haar eigen wegen gegaan. We kunnen met zekerheid
vaststellen, dat zonder de

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

146
Scandinavische trollen en de Moemins van Tove Jansson de Friese kinderliteratuur
het vast zonder ‘De Teltsjebeam’ met zijn groene oren vol verhalen en versjes had
moeten stellen. En dat was jammer geweest. En zonder de ‘Jumblies’ van Edward
Lear waren ook die kostelijke ‘sneeuweters’ misschien niet op het toneel verschenen.
Aan de andere kant heeft Diet met haar werk gezorgd voor een frisse, vernieuwende
wind in de Friese kinderliteratuur van de twintigste eeuw. Daarmee krijgt haar werk
samen met dat van haar collega-auteur-vernieuwer Tiny Mulder terecht een
vooraanstaande plaats in de Friese literaire wereld.
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Ze passen goed bij het verhaal
Hoe recensenten illustraties in prentenboeken beoordelen
Inger Bos
In 2011 spreekt Jan Jutte tijdens de Griffel- en Penseeluitreiking over het
onbegrijpelijke beleid van de CPNB bij de Penseeltoekenning. De jury koos ervoor
om de Zilveren Penselen aan drie buitenlandse illustratoren toe te kennen en daardoor
was het Gouden Penseel automatisch ook voor een buitenlandse illustrator.
Nederlandse illustratoren moesten genoegen nemen met een Vlag en Wimpel. In
dezelfde rede wijst Jan Jutte op de minimale aandacht van recensenten voor
illustraties. Hij vermoedt dat recensenten zich geen raad weten wanneer ze tekeningen
bespreken, waardoor ze meestal niet verder komen dan de vaststelling dat de
illustraties goed passen bij het verhaal. In deze bijdrage wordt nagegaan in hoeverre
Jan Jutte met deze opmerking het gelijk aan zijn zijde heeft. Is het mogelijk om op
basis van recensies vast te stellen of recensenten inderdaad niet uit de voeten kunnen
met het bespreken van illustraties in kinderboeken?

Voorbij het zichtbare
Jane Doonan, een Engelse criticus en docente, schreef in 1993 het boek Looking at
Pictures in Picture Books (1993). Daarin stelt zij dat de meeste lezers, zelfs de ervaren
lezers, weinig ervaring hebben met beeldlezen. Deze lezers weten hoe ze een tekst
kunnen interpreteren, maar niet hoe beelden ook informatie kunnen overbrengen.
Beeldlezen is volgens Doonan niet per se noodzakelijk om te kunnen genieten van
een prentenboek, maar is wel nodig om een verhaal beter te begrijpen (p. 7). Zij
bepleit dat lezers, zij noemt hen ‘beholders’,1 niet alleen naar illustraties

1

De lezer is in dit artikel, in lijn met de term ‘beholder’ van Jane Doonan (1993, p. 9) degene
die zowel de tekst leest als naar de illustraties en de vormgeving van het boek kijkt.
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kijken om het verhaal te begrijpen, maar illustraties leren lezen. Daarom richt zij
zich in haar boek niet zozeer op ‘denotation’, maar vooral op ‘exemplification’. Het
eerste wil zeggen dat de tekening een bepaald object aanduidt, een concrete verwijzing
maakt. Het tweede wil zeggen dat de tekening naar een abstract begrip verwijst dat
in de tekening niet direct als zodanig herkend kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld
om ideeën, stemmingen en ervaringen. Verwijzingen staan nooit vast; elke lezer
interpreteert deze tekeningen op zijn eigen manier, afhankelijk van zijn kennis,
ervaring, opvoeding en karakter (p. 15).
Doonan is ervan overtuigd dat ‘pictures, through their expressive powers, enable
the book to function as an art object: something which gives form to ideas and to
which we can attach our ideas. The value in this case lies in the aesthetic experience
and the contribution the picture book can make to our aesthetic development’ (p. 7).
Als een lezer naar een prent en een prentenboek als een kunstobject wil kijken,
vraagt dat wel om een bepaalde basiskennis en een open, actieve houding. Doonan
benoemt vier aspecten die kennis en een actieve houding kunnen bevorderen (p. 12):
- oog hebben voor alle onderdelen van een illustratie, inclusief de gebruikte
materialen, en beseffen dat al die onderdelen iets kunnen betekenen;
- weten hoe kleur en compositie een illustratie opbouwen;
- weten hoe onderdelen van een illustratie kunnen verwijzen naar concrete
voorwerpen en naar abstracte ideeën en ervaringen;
- beschikken over een adequaat vocabulair.

Als docente weet Doonan dat ook jonge kinderen al kunnen leren om anders naar
beelden te kijken. In haar boek gaat ze uitvoerig in op allerlei beeldelementen die
helpen om het boek als kunstwerk te bekijken. Daarbij onderzoekt ze lijnvoering,
kleuren, vormen, compositie, schaalgrootte, perspectief, patronen, herhalingen,
lay-out, typografie, de verhouding tussen tekst en beeld, materialen (verf,
kwastgrootte, etc.), boekvorm en verwijzingen.
Doonan beschrijft bijvoorbeeld hoe lijnen zorgen voor contouren, hoe ze aan
vormen een eigen karakter geven en hoe lijnen schaduwen en be-
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weging kunnen oproepen. Er ontstaan ook onzichtbare lijnen in een compositie
wanneer een tekenaar vormen of kleuren op een bepaalde manier ordent. Ook deze
lijnen kunnen duiden op rust en stabiliteit of juist op actie en beweging (p. 27).
Horizontale en verticale lijnen staan vaak voor stabiliteit, terwijl golvende lijnen
duiden op doorlopende, kalme beweging. Diagonale lijnen in een compositie geven
actie aan, afhankelijk van de richting positief of negatief. Een driehoek in een
compositie, die op een van zijn zijdes staat, duidt op rust; een gekantelde driehoek,
‘wiebelend’ op een punt, laat de lezer juist zien dat er verandering komt.
De werking van kleur in een illustratie wordt ook toegelicht. Ze stelt dat kleur niet
alleen nodig is om elementen van elkaar te kunnen onderscheiden, maar dat kleur
ook associaties oproept, met voorwerpen, symbolen, emoties en herinneringen. ‘(...)
what we see depends upon facts of the natural world, individual and cultural
associations, personal colour sense’ (p. 40).
Een illustrator kan lijnen, kleuren en vormen laten terugkomen in opeenvolgende
prenten. Zo ontstaat er een visueel ritme in de beelden. Datzelfde geldt voor het
perspectief en de verhouding van de figuren tot elkaar en de omgeving (schaalgrootte).
Doonan beschrijft het spanningsveld in de beleving tussen tekst en beeld: hoe tekst
de lezer laat doorgaan, nieuwsgierig als hij is naar de volgende actie of de plot en
hoe beelden juist meer tijd van de lezer vragen. Er zijn ook prentenboeken waarin
de tekst niet zozeer vooruit stuwend is, maar juist een spel aangaat met het beeld,
elkaar versterkend of elkaar tegensprekend.
Doonan sluit haar inleiding af met een pleidooi voor beeldlezen. Ze noemt zo'n
beeldanalyse een esthetische ervaring. Tijdens zo'n analyse leert de lezer het boek
als kunstwerk te bekijken. De lezer gaat een interactie aan met de beelden: het verhaal
in de prenten raakt verweven met de interpretaties van de prenten. Zo creëert elke
lezer zijn eigen verhaal. Hoe beter een lezer kan beeldlezen en hoe meer
beeldelementen verwijzingen bevatten, hoe rijker de interpretatie wordt (p. 21).
Doonan onderwerpt daarna twee prentenboeken aan een zeer gedetailleerde analyse
en laat zien welke rol de verschillende beeldelementen spelen in die boeken.
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Zeven prijswinnaars en 56 recensies
Met Doonans lijst van beeldelementen in gedachten keer ik terug naar de vragen die
ik in het begin stelde. Krijgen illustraties (bijna) geen aandacht in
kinderboekenrecensies? Als er wel aandacht is, waar bestaat die dan uit? Voornamelijk
uit beschrijvingen van wat er te zien is of kijken recensenten verder dan dat?
Dit artikel is een eerste verkenning van hoe kinderboekenrecensenten illustraties
beoordelen. En de focus ligt op prentenboeken, omdat het een genre is waar illustraties
het nadrukkelijkst de aandacht vragen, omdat ze samen met de tekst het verhaal
vertellen (zie onder anderen Nikolajeva & Scott, 2001). Het corpus bestaat uit
recensies van prentenboeken die in 2014 een Griffel, Penseel of Palet hebben
gewonnen. Dat zijn: Wij samen op stap van Jean Reidy (tekst) en Leo Timmers
(illustraties), Held op sokken van Bette Westera (tekst) en Thé Tjong-Khing
(illustraties), Groter dan een droom van Jef Aerts (tekst) en Marit Törnqvist
(illustraties), Garmanns straat van Stian Hole (tekst en illustraties), Coco of het
kleine zwarte jurkje van Annemarie van Haeringen (tekst en illustraties), Het hondje
dat Nino niet had van Edward van de Vendel (tekst) en Anton Van Hertbruggen
(illustraties) en Deze hoed is niet van mij van Jon Klassen (tekst en illustraties).
Om recensies van de prijswinnende boeken te kunnen selecteren, heb ik eerst een
onderscheid gemaakt tussen boekbesprekingen en recensies. Wam de Moor (1993,
p. 9) stelt dat een recensent zich van een journalist onderscheidt door zijn mening,
dat het steeds gaat om ‘eigenzinnig gedrag, om persoonlijke keuzes, om een eerlijk
oordeel en een goede en levendige vorm waarin dat oordeel verpakt is.’ Het eerste
deel van zijn definitie volgend, laat ik alle boekaankondigingen en leestips, waarmee
veel tijdschriften en sites gevuld worden, buiten beschouwing.
De recensies die ik heb gebruikt, komen uit de kranten Trouw, de Volkskrant en
NRC Handelsblad, en het tijdschrift De Leeswelp, dat inmiddels niet meer verschijnt.
Op internet heb ik de bekendste kinderboeken-
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sites geraadpleegd: Boek en Jeugd Online (Leesplein), Cobra, JaapLeest,
Kinderboekenpraatjes, Leesfeest, Pluizer, Pluizuit en Vertel eens.2
Deze selectie van 56 recensies is niet volledig; zij bevat recensies uit de landelijke
kranten en van de bekendste (kinderboeken)recensiesites, maar kan altijd aangevuld
worden. De selectie zegt ook niets over de kwaliteit van de recensies, of zij ‘in een
goede en levendige vorm’ (De Moor, 1993, p. 9) geschreven zijn of dat zij voldoende
onderbouwing voor het oordeel bevatten. Dat vergt onderzoek zoals Krikhaar en Ros
dat hebben gepubliceerd in Een spannend boek. Warm aanbevolen!3
De recensies die ik heb geselecteerd variëren in lengte. Op Leesfeest bestaan alle
recensies uit ongeveer 450 woorden. De enkele recensies in de kranten hebben vaak
ook dat aantal woorden; bij stapelrecensies is er veel minder ruimte om een boek te
bespreken, afhankelijk van het aantal boeken dat in die ene recensie aan bod komt.
Op de andere websites wisselt de lengte per recensie. Zo staan op
Kinderboekenpraatjes en JaapLeest meestal wat langere recensies (respectievelijk
gemiddeld 450 en 300 woorden). Op Vertel eens zijn de recensies gemiddeld 200
tot 300 woorden lang. En op Pluizer, Pluizuit, Boek en Jeugd, en Cobra staan wat
kortere recensie (gemiddeld 100 tot 200 woorden; uitzonderingen daargelaten, zoals
een recensie op Cobra van meer dan 600 woorden). In De Leeswelp beslaat een
recensie de ene keer een kolom (halve pagina A4), de andere keer twee pagina's.

Een dolle boel in Wij samen op stap
Wij samen op stap met tekst van Jean Reidy (vertaald door Bart Moeyaert) en
illustraties van Leo Timmers kreeg in de categorie tot zes jaar een Zilveren Griffel.
Er verschenen elf recensies - het hoogste aantal binnen mijn selectie - over deze
prijswinnaar; alleen de Volkskrant heeft geen

2
3

De recensies op Leesfeest worden geschreven voor kinderen. De recensies voor de kranten
en de overige websites worden geschreven voor volwassenen.
Margot Krikhaar en Bea Ros hebben in 1986 hun doctoraalscriptie Een spannend boek. Warm
aanbevolen! (1986) gepubliceerd, met onderzoek naar twintig jaar jeugdliteraire kritiek.
Daarin presenteren zij een analysemodel voor de gebruikte argumenten om tekst te beoordelen
en schetsen een beeld van de opbouw en kwaliteit van de recensies die zij onderzocht hebben.
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aandacht aan dit prentenboek besteed. Alle elf recensenten zijn positief over de
illustraties van Leo Timmers, maar de een schrijft er meer over dan de ander. Zo
beschrijft Magali Haesendonck (Pluizer) kort wat er allemaal te zien is en benoemt
de originaliteit van de prenten. Daarna sluit ze haar beoordeling van het beeld af met:
‘De prenten spreken voor zich (...)’.

De meeste recensenten wijzen op de hoeveelheid details in de prenten. Mik Ghys
(Pluizuit) schrijft: ‘De illustraties zitten ook boordevol details, waar de voorlezer
samen met zijn publiek naar kan zoeken.’ Susan Venings (Kinderboekenpraatjes)
verwijst hierbij naar ander werk: ‘Dit stadse prentenboek vol met dieren, voertuigen
en gebeurtenissen doet denken aan het werk van Richard Scarry, al zijn de tekenstijlen
van Scarry en Timmers niet met elkaar te vergelijken.’ Eén recensent is ietsje minder
te spreken over die volle bladzijden. Jaap Friso (JaapLeest): ‘Zoals altijd is het een
spektakel bij Timmers, al is er nu wel erg veel te zien en ontbreekt de focus een
beetje.’ Al ontkracht Friso dat ook direct weer: ‘Maar dat geeft niet, met al die dieren
is het een dolle boel.’
Het kleurgebruik is een ander element dat in veel van de recensies aan bod komt.
Jürgen Peeters (Vertel eens) heeft het over ‘felle kleuren’ die meehelpen in het
verbeelden van het ‘onstuimige ochtendlijke ontwaken’ van de stad. Die felle kleuren
zijn volgens Barbara Rottiers (Cobra) ‘de turbovitamines van dit boek.’ Susan Venings
vindt de illustraties ‘opvallend helder van kleur,’ maar ze geeft daar geen betekenis
aan. Op Boek en Jeugd worden zowel de sfeer (vrolijk) als de kleuren (helder) in een
zin genoemd. Volgens Bas Maliepaard (Trouw) kenmerkt het werk van Timmers
zich door ‘harde, vette kleuren, waardoor de glimmende illustraties er bijna
plasticachtig uitzien.’ Maliepaard legt hier een verband, maar laat vervolgens niet
weten of hij vindt dat het plasticachtige een functie heeft in het vertellen van het
verhaal.
Susan Venings benoemt als enige de verhouding tussen licht en donker in de
tekeningen. ‘Door het spel met licht en schaduw lijken ze drie-
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dimensionaal.’ Barbara Rottiers betrekt als enige de vorm van het boek bij haar
beoordeling: zij beschrijft hoe het hoofdpersonage al wakker wordt op het schutblad.
Twee recensenten spreken over het perspectief in de tekeningen. Thomas de Veen
(NRC Handelsblad): ‘Opvallend is het vliegend[e] [sic] perspectief, dat het boek
dynamisch en veelvormig maakt.’ Frauke Pauwels (De Leeswelp) gaat daar nog iets
uitgebreider op in: ‘Hoewel de drukke decors een uitdaging kunnen vormen voor
erg jonge lezers, compenseert hij dat door (vrij) consequent hetzelfde perspectief
aan te houden en de straat te tonen vanop ooghoogte, waarbij het eindpunt van de
ene pagina heel vaak ook het beginpunt van de volgende pagina vormt.’
Pauwels bespreekt de illustraties sowieso vrij uitgebreid. In haar recensie, die twee
pagina's beslaat, neemt ze alle ruimte om in te gaan op compositie, silhouetten, kaders,
materiaalkeuze, beeldgrappen en herhalingen. Ze benoemt ook de waarde van de
illustraties ten opzichte van de tekst: ‘De tekst (...) is - om het erg stout te zeggen eigenlijk van ondergeschikt belang, maar geeft wel dynamiek aan het geheel.’
De recensies bevatten ook af en toe verwijzingen, ofwel naar eerder werk van Leo
Timmers, ofwel naar andere illustraties of andere kunstenaars. In Venings recensie
staat een verwijzing naar Richard Scarry, Lotte Dondorp (Leesfeest) moet bij het
werk van Timmers aan de Gouden Boekjes zoals De gele taxi denken, en Barbara
Rottiers vindt er een ‘subtiele verwijzing naar Edward Hopper’ in terug.
In de recensies van Wij samen op stap komen vooral het kleurgebruik, de hoeveelheid
details en de verschillende verwijzingen aan bod. Vooral de recensenten van NRC
Handelsblad en De Leeswelp besteden ook nog aandacht aan andere beeldelementen,
zoals perspectief en herhalingen. Alleen in de lange recensie in De Leeswelp
heeft/neemt de recensent de ruimte om de beeldelementen te duiden.

Echte personages in Held op sokken
Niet alleen Wij samen op stap, maar ook Held op sokken met tekst van Bette Westera
en illustraties van Thé Tjong-Khing kreeg in de categorie tot
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zes jaar een Zilveren Griffel. Dit prentenboek werd zeven keer besproken. De
recensenten hadden vooral aandacht voor de illustrator (zijn hoge leeftijd en productie)
en de sfeer van de tekeningen. Op Boek en Jeugd Online is het boek in 69 woorden
besproken en krijgen de illustraties slechts één zin toebedeeld. Daarin komen wel
drie beeldelementen voorbij: kleurgebruik, lijnvoering en lay-out. ‘De tekst op rijm
wordt treffend aangevuld met kleurrijke en dynamische illustraties die een groot deel
van de pagina's beslaan.’ En ook in de recensie van Ilse Verhulst (Pluizer) krijgen
de illustraties niet meer dan ‘Doe daar nog een schepje prachtige, grappige illustraties
bovenop (...).’ Jaap Friso (JaapLeest) vindt alleen dat Thé Tjong-Khing in supervorm
is en een prachtige prestatie heeft afgeleverd. ‘Het tekenplezier straalt er nog altijd
vanaf.’

Julie van der Schoor (Leesfeest) schrijft als enige over de combinatie van tekst en
beeld. ‘Op ieder[e] [sic] bladzijde staan maar een paar zinnen, waardoor de tekst en
de prenten samen een geheel vormen.’
Coosje van der Pol (De Leeswelp), Eric Vanthillo (Pluizuit) en Julie van der Schoor
roemen de humor in de illustraties van Thé Tjong-Khing. Susan Venings
(Kinderboekenpraatjes) heeft het over de ‘grappige illustraties’, waarin Thé
Tjong-Khing zoals altijd de gezichtsuitdrukkingen goed weet te treffen. Julie van
der Schoor schrijft ook over de geloofwaardigheid van de figuren: ‘Hij maakt de
ridders échte personages die tot leven komen.’ Eric Vanthillo sluit zich daarbij aan:
‘Niemand beter dan Tjong-Khing had dit kunnen illustreren. Hij weet fantasie en
realiteit perfect te combineren.’
In de recensies van Held op sokken is er vooral aandacht voor de humor in en de
geloofwaardigheid en herkenbaarheid van de tekeningen. Andere beeldelementen,
zoals lijnvoering, lay-out, de vorm van het boek (inclusief schutbladen) en beeldritme,
komen niet of nauwelijks aan bod. De recensies verschillen in lengte, maar bevatten
geen van alle een (uitgebreide) analyse van de tekeningen.
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Schilderijtjes in Groter dan een droom
In de categorie vanaf zes jaar was een van de Zilveren Griffels voor Groter dan een
droom, met tekst van Jef Aerts en tekeningen van Marit Törnqvist. De tien recensies
zijn stuk voor stuk lyrisch over de illustraties.4 Susan Venings (Kinderboekenpraatjes)
vindt het boek ‘een poëtisch cadeautje in een heel mooie verpakking.’ Thomas de
Veen gaat een stapje verder: ‘Groter dan een droom wordt dan ook vooral gedragen
door de tekeningen van Törnqvist.’ En op Boek en Jeugd Online worden de tekeningen
weergaloos genoemd. Jaap Friso vindt de wat dromerige stijl van Törnqvist uitstekend
passen bij dit verhaal. Verder schrijft hij vooral over haar eerdere werk.

De meeste recensenten onderbouwen hun bewondering niet of nauwelijks. Elke
Verhulst (Pluizer) schrijft: ‘De dromerige prenten voeren je mee naar een andere
wereld. Het is heel moeilijk om nog woorden te vinden die het boek alle eer aan
doen.’ Ze benoemt daarnaast alleen nog de mooie vormgeving. Volgens Barbara
Rottiers (Cobra) wist Törnqvist ‘met de juiste kleuren en penseeltrekken de sfeer
helemaal te pakken.’ En ook Hilde Umans (Pluizuit) blijft bij het kleurgebruik: ‘De
paginagrote schilderijtjes van tekeningen met oog voor veel details en warme kleuren
zorgen voor een versterking van de sfeer die uit het verhaal straalt. Het zijn stuk voor
stuk pareltjes om naar te kijken en van te genieten.’ Susan Venings stipt naast de
schitterende kleuren ook nog het gewaagde perspectief aan. Op Boek en Jeugd Online
wordt over de tekeningen geschreven: ‘Ze hebben de warmte van een broer en zus
die elkaar voor het eerst leren kennen, maar met het verdriet aanwezig op de
achtergrond.’
Tine Mortier (Vertel eens), Inger Bos (Leesfeest), Thomas de Veen (NRC
Handelsblad) en Marloes Schrijvers (De Leeswelp) gaan iets uitgebreider op de
illustraties in. Tine Mortier noemt de beeldtaal van Groter dan een

4

Ook Bas Maliepaard schreef een recensie over dit boek voor Trouw, maar die recensie heb
ik niet kunnen achterhalen.
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droom licht en helder. Ze beschrijft de omslag in de tekeningen: ‘Zodra het zusje
erbij komt, veranderen de prenten van sfeer: ze worden warmer en voller, soms zelfs
bijna vrolijk, en het palet varieert van grauw tot zomers kleurrijk.’ Inger Bos
(Leesfeest) beschrijft het beeldritme van de lege tafel aan het begin van het verhaal
en de gedekte tafel aan het eind, en van de kleuren die van donker naar licht
veranderen. Zij benoemt ook de grootte van de meubels: ‘Het jongetje lijkt heel klein
en alleen op een van de grote stoelen.’ Ze stelt vast dat de zachte pasteltinten voor
de dromerige sfeer van de prenten zorgt, maar dat er ook frisse kleuren groen en
blauw zijn. ‘Hierdoor worden de tekeningen niet te zoet.’ De Veen licht toe waarom
hij de tekeningen van Törnqvist idyllisch vindt: ‘De wereld is er romantisch groen,
vloeren zijn van oude houten planken en heuvels glooien er.’ En hij beschrijft hoe
Törnqvist met het uitvergroten van de meubels het verhaal naar het kind trekt. De
eigen regels en wetten die broer en zus hebben, doen De Veen denken aan Max en
de Maximonsters van Maurice Sendak. Ook Marloes Schrijvers benoemt de
gespiegelde prenten met een grote, lege tafel versus de vrolijk gedekte tafel. ‘De
aanvankelijke leegte is vervangen door warmte en geborgenheid.’ Verder ziet
Schrijvers veel ‘intervisuele verwijzingen’: de witte gestalte van het zusje doet haar
denken aan De gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren, de prent van de maan
aan E.T. van Steven Spielberg, en het bootje op de vijver aan de Griekse
mythologische figuur Charon.
In de recensies van Groter dan een droom komen vooral de beeldelementen
kleurgebruik, schaal, verwijzingen en beeldritme aan bod. In de korte recensies
worden die elementen enkel benoemd, in de langere recensies is er sprake van meer
duiding.

Surrealisme in Garmanns straat
In de categorie vanaf zes jaar was de andere Zilveren Griffel voor Garmanns straat,
met tekst en illustraties van Stian Hole, vertaald door Femke Blekkingh-Muller. Van
dit prentenboek zijn slechts vier recensies verschenen: op Cobra, JaapLeest,
Kinderboekenpraatjes en Leesfeest. Oorzaak voor dit aantal zou kunnen zijn dat de
Noorse schrijver/tekenaar vrij
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onbekend is in Nederland, ondanks de Bologna Ragazzi Award, de Noorse Brage
Prize en de Deutsche Jugendliteraturpreis voor zijn eerste boek, Garmanns zomer.
Jaap Friso (JaapLeest) zegt hierover: ‘Ook ik moet mijn hand in eigen boezem steken,
zelfs dit nieuwe album had ik terzijde gelegd.’ Voor Barbara Rottiers (Cobra) geldt
hetzelfde: ‘De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik tot voor kort zelfs nog nooit
van Stian Hole had gehoord.’ Ze vindt Stian Hole wel de ontdekking van 2013: ‘Dit
is een uitzonderlijke stem met een uitzonderlijk originele beeldtaal.’ Rottiers benoemt
niet alleen de materiaalkeuze (‘bewerkte foto's’), maar vertelt ook wat deze keuze
voor gevolgen heeft: ‘waardoor de personages uit proportie zijn getrokken en iets
bevreemdends krijgen.’ Ze beschrijft de kleuren (‘zachte warme bruine en oranje
tinten’), maar zegt niet wat die kleuren zouden kunnen betekenen. Verder ziet ze in
de beelden ‘een knipoog naar René Margritte.’ Als enige van de recensenten gaat
Rottiers niet voorbij aan de vormgeving van het boek: ‘Ook grafisch is het boek van
schutblad tot schutblad piekfijn overdacht en afgewerkt.’

De andere drie recensenten schrijven in hun eigen woorden vergelijkbare dingen op,
voornamelijk over materiaalkeuze en de relatie tussen tekst en beeld. Susan Venings
(Kinderboekenpraatjes) benoemt ook de materiaalkeuze (‘computertechnieken’) en
beschrijft de sfeer van de beelden als surrealistisch. ‘Hij speelt daarbij met het
perspectief en geeft mensen en dieren vaak een opvallend groot hoofd waarop de
emoties zich makkelijk laten aflezen. De expressieve illustraties zijn vaak een
associatief commentaar op de tekst; soms indringend (...), en soms grappig (...).’
Voor Eefje Buenen (Leesfeest) zijn de tekeningen ‘een beetje anders dan anders.’
Ook zij gaat in op het materiaal dat Stian Hole gebruikt heeft voor zijn illustraties
(verf, kleurpotloden en foto's) en de collages, met kleine grapjes die daardoor ontstaan
zijn. En ook zij beschrijft hoe de collages een ander verhaal vertellen dan de tekst.
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De bevreemdende sfeer van het boek doet Jaap Friso (JaapLeest) denken aan ‘het
werk van Shaun Tan, maar het is vele malen verhalender.’ Friso vraagt zich af waarom
sommige grapjes (de bladblazer met het gezicht van Elvis Presley) er zijn. Hij ziet
in de ‘sterke beelden met fotografische elementen’ een melancholische ondertoon,
maar zoekt niet uit waardoor die ondertoon ontstaan is. De prenten zijn volgens Friso
‘uiteindelijk sterker dan de tekst en een prijs voor de illustraties was meer op zijn
plek.’
De recensenten bespreken met name de opvallendste kenmerken van Garmanns
straat: materiaalkeuze, de vreemde verhoudingen van de figuren, de verhouding
tussen tekst en beeld, en verwijzingen in de illustraties. De lengte van de vier recensies
(ze bestaan allemaal uit 450 woorden of meer) is hier geen indicatie voor een
uitgebreide beeldanalyse.

Eindeloze trappen in Coco of het kleine zwarte jurkje
Er was een Zilveren Penseel voor Coco of het kleine zwarte jurkje, waarvoor
Annemarie van Haeringen zowel tekst als illustraties maakte. Zeven recensenten
hebben zich over dit prentenboek gebogen. Marjolein van Dam (Leesfeest) vindt dat
Van Haeringen de associaties bij een weeshuis goed getroffen heeft: ‘Van Haeringen
kan als geen ander zo'n weeshuis tekenen: vol lange gangen en deuren, met zwart-witte
tegels die moeten worden geboend met daarin de weesmeisjes die met zijn allen aan
een grote lap stof borduren.’ Susan Venings (Kinderboekenpraatjes) ziet dat ook:
‘De eenzame jeugd gevuld met veel en hard werken wordt goed zichtbaar in de
eindeloze gang die gedweild moet worden en de reusachtige non die toezicht houdt
op het naaiwerk.’ Pjotr van Lenteren (de Volkskrant) benoemt hierbij het beeldritme:
‘Van Haeringen is de meesteres van de dansende herhaling. Ze houdt van eindeloze
trappen, lange tegelgangen en laat met een bijna wreed plezier een rij zielige
naaistertjes werken aan één doek. Als ze over de paardrijlessen van Coco vertelt,
krijgen we een buitelende collage van valpartijen voorgeschoteld.’ Jürgen Peeters
(Vertel eens) ziet de ontwikkeling van Coco die Van Haeringen met haar tekeningen
verbeeldt. ‘De illustratrice brengt vanaf het begin via subtiele
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schakeringen en nuances onnadrukkelijk kleur in Coco's grauwe weeshuis - bestaan.
Gaandeweg evolueert ze samen met haar protagoniste tot meer wilskracht en initiatief,
wat via beweeglijke prenten vol details wordt weerspiegeld.’ Elke Verhulst (Pluizer)
vindt dat de tekeningen kwaliteit uitstralen, maar geeft niet aan wat ze daaronder
verstaat. Dat geldt ook voor Eric Vanthillo (Pluizuit): ‘De luchtige prenten vol
expressie ogen als pareltjes. Zij focussen op details en tonen de essentie met voldoende
fantasie.’

Peeters is de enige die de tekst minder sterk vindt dan de beelden; Marjolein van
Dam stelt dat de tekeningen vaak meer zeggen dan de tekst. Jaap Friso (JaapLeest)
vindt het ‘qua verhaal iets minder poëtisch dan haar normale werk.’
Het omslag springt er voor een aantal recensenten ook uit. Elke Verhulst noemt
het heel sprekend en Jaap Friso vindt het een ‘geweldige coverprent.’ Pjotr van
Lenteren (de Volkskrant) is onder de indruk: ‘Is het herkenbare klassieke parfumflesje
op het omslag nu een Chanel of een Van Haeringen? Ze verdragen elkaar goed.’
In de recensies van Coco of het kleine zwarte jurkje is er vooral aandacht voor het
omslag, de verwijzingen en het beeldritme. Een enkeling gaat in op kleurgebruik,
lijnvoering of compositie. De korte recensies bevatten nauwelijks een oordeel over
het beeld. De lengte van de recensies zegt hier echter niet alles. Zo bevat de
middellange recensie op Verteleens meer beeldelementen dan de langere recensie
op Leesfeest.

Woeste Europese natuur in Het hondje dat Nino niet had
Het Gulden Palet ging in 2014 naar Het hondje dat Nino niet had, met tekst van
Edward van de Vendel en illustraties van Anton Van Hertbruggen. In de tien recensies
die ik bespreek, benoemt bijna iedereen het debuut van Van Hertbruggen en heeft
een aantal recensenten het ook over de verhouding tussen tekst en beeld. ‘Zonder
afbreuk te willen doen aan de tekst
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van Edward van de Vendel, is het illustrator Anton Van Hertbruggen die hier de
hoofdvogel afschiet. Met dit boek maakt hij zijn entree in de professionele
boekenwereld.’ schrijft Barbara Rottiers (Cobra). Susan Venings
(Kinderboekenpraatjes): ‘De mooie tekst is de ruggengraat van het boek, maar de
illustraties spelen de hoofdrol.’ En Inge Umans (Pluizuit) noemt het ‘een knal van
een prentenboekendebuut.’ Voor Pjotr van Lenteren (de Volkskrant) zijn ‘de
verrassende tekeningen (...) een ontdekking.’ Simone van Driel (NRC Handelsblad)
vindt dat de tekeningen ‘bijna een contrast’ vormen met de tekst. Volgens Marloes
Schrijvers (De Leeswelp) gaat het om een ‘indrukwekkend debuut’ en vertelt het
beeld in dit prentenboek meer dan de tekst. En Inger Bos (Leesfeest) vindt dat de
bijzondere tekeningen maken dat je ook naar het verhaal blijft kijken. ‘Ze laten meer
zien dan in de tekst staat (...).’

Van Hertbruggen brengt op zijn prenten een fantasiehondje in beeld. Jaap Friso
(JaapLeest) noemt de oplossing voor het onzichtbare hondje ‘vernuftig’. Op Boek
en Jeugd Online staat: ‘De niet bestaande dieren zijn er met zwart houtskool doorheen
getekend en overlappen de “echte wereld”.’ Marloes Schrijvers schrijft dat het hondje
met een potloodschets is getekend, ‘contrasterend met de rest van de prent.’ En Pjotr
van Lenteren noemt het een ‘wit doorschijnend draadhondje.’ Inger Bos beschrijft
de tegenstelling tussen de dunne lijnen waarmee het hondje getekend is en de stevige
penseelstreken waarmee de omgeving is neergezet. ‘Het [hondje] valt ook niet erg
op, verdwijnt een beetje tegen de achtergrond. Goed bedacht van de tekenaar.’
Op Boek en Jeugd Online wordt over materiaal- en kleurkeuze geschreven: ‘Ze
zijn geschilderd met losse penseelstreken in sfeervolle maar grauwe tinten.’ Pjotr
van Lenteren weet dat Van Hertbruggen zijn illustraties ‘al scannend en bewerkend
met de computer’ maakt. Simone van Driel noemt de tekeningen ‘gedetailleerd en
avontuurlijk, vooral in bedekte kleuren.’ En Inger Bos stelt dat de sombere kleuren
groen, groenblauw en roodbruin goed passen bij een bos- en berglandschap. Volgens
Susan
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Venings is het kleurgebruik uniek, ‘in een palet van groen, bruin, geel en beige wordt
een sfeer opgeroepen die de woeste schoonheid van de natuur prachtig neerzet.’
Marloes Schrijvers vindt zijn ‘donkere aardetinten’ origineel.
Over de sfeer van de illustraties schrijft Marloes Schrijvers: ‘De prenten ademen
een zucht naar avontuur en escapisme, maar ook een zekere desolate sfeer.’ Ook
Annelies Boost (Pluizer) is die sfeer opgevallen. ‘De eenzaamheid van het
hoofdpersonage wordt in de tekst en illustraties beklemmend echt weergegeven en
doet de lezer huiveren. De verlaten, eerder troosteloze landschappen geïnspireerd op
het Scandinavische platteland, weerspiegelen de gevoelswereld van de kleine jongen.’
Het landschap doet Susan Venings ook denken aan het Scandinavische platteland.
Volgens Inge Umans ademen de tekeningen nostalgie, ‘zuigen je mee naar een plek
waar het heerlijk is om te vertoeven.’ Voor Barbara Rottiers zijn dat ‘de Amerikaanse
binnenlanden in de jaren '50, tijdens een prachtige Indian Summer.’ En Pjotr van
Lenteren heeft het over ‘opvallend ruimtelijk werk vol woeste Europese natuur en
enorme avondluchten.’
Jaap Friso noemt de prenten ‘dromerig en realistisch tegelijk’. Inger Bos stelt dat
Anton Van Hertbruggen de houdingen van de figuren realistisch tekent: ‘De
verschillende houdingen van het hondje zijn levensecht: sluipend, rennend, springend.
En ook de gevoelens van Nino kun je goed herkennen.’ Op Boek en Jeugd Online
staat: ‘De eenzaamheid van Nino komt goed in de illustraties naar voren.’ In die
recensie worden de lay-out en het lettertype ook aangestipt. ‘Per (dubbele) pagina
staan korte teksten, gedrukt in kapitalen, op een wit vlak van een paginagrote
illustratie.’
Marloes Schrijvers en Inger Bos zijn de enigen die aandacht besteden aan een
bepaald beeldritme. Schrijvers: ‘Van de Vendels spaarzame regels bieden alle ruimte
om motieven in de beelden te ontdekken en die samen te smeden tot een eigen
interpretatie.’ En Inger Bos schrijft: ‘Dit soort meer verstilde prenten wisselt de
tekenaar heel mooi af met prenten vol beweging en actie, alsof je om en om filmpjes
en foto's ziet.’
De recensenten gaan in hun recensies van Het hondje dat Nino niet had vooral in op
de sfeer van de prenten, het kleurgebruik, het materiaal dat de illustrator gebruikt
heeft en de manier waarop het fantasiehondje
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wordt afgebeeld. Dit keer doen de kortere recensies op Boek en Jeugd Online en
Pluizuit qua aantal benoemde beeldelementen niet onder voor de middellange
recensies. De langere recensies in NRC Handelsblad en De Leeswelp, en op Leesfeest
bevatten de meeste informatie over beeldelementen.

Deze hoed is niet van mij is een diep zwart boek

Schrijver en tekenaar Jon Klassen ontving voor Deze hoed is niet van mij een Zilveren
Palet. In alle zeven recensies van dit boek wordt de bijzondere verhouding tussen
tekst en beeld genoemd. Gerda Tersago (De Leeswelp) geeft daar een eigen draai
aan: ‘De tweespan tekst-beeld laat je glimlachen en zet je aandacht onmiddellijk op
scherp. Zoet met hartig, dat creëert suspense.’ En ook Susan Venings
(Kinderboekenpraatjes) duidt die verhouding: ‘De gebeurtenissen worden alleen in
beeld verteld, de monoloog van de kleine dief voegt de spanning, de humor en de
tragiek aan het verhaal toe.’ Inger Bos (Leesfeest) schrijft: ‘In dit prentenboek maken
tekst en beeld echt samen het verhaal. (...) Wat je ziet komt niet overeen met wat je
leest. En juist daarom moet je lachen en blijf je kijken.’
Op Boek en Jeugd Online wordt de vorm van het boek, een oblong-formaat,
specifiek vermeld. Dat doet Susan Venings eveneens. In beide recensies blijft het
bij een vermelding zonder interpretatie.
Ook het verschil in grootte tussen de vissen wordt in meer recensies genoemd.
Jürgen Peeters (Vertel eens) ziet daarnaast het beeldritme in de achtergrondkleur:
‘In Deze hoed is niet van mij speelt Klassen op meerdere niveaus met verwachtingen
en tegenstellingen: hij plaatst het visje tegenover z'n grote antagonist, en kiest voor
de illustraties een zwarte achtergrond, terwijl de tekst op witte bladzijden werd
gedrukt.’ Inger Bos benoemt de tegenstelling in de lay-out ook: ‘De tekst staat in
grote zwarte letters in een witte balk boven de prenten, waardoor het lijkt alsof je
naar een film kijkt waarbij de ondertiteling boven staat. De onderwaterwereld
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van de vissen is juist inktzwart (...).’ De tegenstelling tussen het kleurgebruik en de
sfeer van het boek is Barbara Rottiers (Cobra) ook opgevallen: ‘Een diep zwart boek
waar je reuze vrolijk van wordt (...).’
Dat op één pagina de tekst achterwege blijft, wordt door vier van de zes recensenten
opgemerkt. Inge Umans (Pluizuit): ‘Wat er op de plek waar heel veel planten dicht
op elkaar groeien gebeurt, kunnen we niet zien. Daar laat Jon Klassen de tekst ook
weg en laat zo verschillende verhaalinvullingen open. Spannend!’ Susan Venings
en Jürgen Peeters beschrijven alleen wat er gebeurt, terwijl Gerda Tersago wel duidt:
‘Een adempauze, ontspanning? Even later zie je dat je bij de neus bent genomen
(...).’
Zes van de zeven recensenten (alleen op Pluizuit niet) schrijven over de kracht
van Jon Klassen om alleen met de blik in de ogen van de vissen te laten zien hoe zij
zich voelen. Barbara Rottiers schrijft: ‘Dat moet je als maker maar voor mekaar
krijgen met zulke gestileerde en verstilde prenten waarin de suspense wordt
opgebouwd met weinig meer dan de wisselende blik van de personages, in dit geval
twee vissen.’ Susan Venings is dezelfde mening toegedaan: ‘Met bescheiden middelen,
bijvoorbeeld de stand van de ogen of de bubbels in het water, weet Klassen de intenties
en emoties van de vissen uit te drukken.’ En op Boek en Jeugd Online staat het als
volgt: ‘Subtiele details in de stand van een vissenoog onthullen de gemoedstoestand
van de vissen.’
De recensenten beschrijven in hun recensies van Deze hoed is niet van mij de
verhouding tussen tekst en beeld, de mimiek van de figuren, het beeldritme en het
kleurgebruik. Veel van die beeldelementen krijgen hier een betekenis toegekend. De
lengte van de recensies is dit keer geen graadmeter. Ook de korte en middellange
recensies bevatten een analyse van een aantal beeldelementen.

Conclusie
Besteden recensenten (bijna) geen aandacht aan illustraties in prentenboeken? Om
antwoord op deze vraag te krijgen, heb ik 56 recensies van zeven prijswinnende
prentenboeken onderzocht. Wanneer ik die recensies
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globaal bekijk, dan valt het verschil op tussen de echt korte recensies van gemiddeld
100 tot 200 woorden aan de ene kant en de middellange (meer dan 200 woorden) en
lange recensies (meer dan 400 woorden) aan de andere kant. In korte recensies gaat
meestal veel aandacht naar de tekst en is er een beperkte ruimte die overblijft voor
de tekeningen. Specifieke aandacht voor hoe illustraties bijdragen aan het verhaal
en voor hoe technische aspecten van het illustreren effect hebben op betekenissen,
is er niet of nauwelijks. Korte recensies worden regelmatig afgesloten met ‘de prenten
spreken voor zich’ of ‘de tekst wordt treffend aangevuld met kleurrijke en dynamische
illustraties.’
Recensenten hebben over het geheel genomen meer aandacht voor de tekst dan
voor de prenten, al zijn er uitzonderingen, vooral bij de recensies van meer dan 400
woorden, maar ook wel in de middellange besprekingen. In die recensies staat meestal
meer over de illustraties dan alleen een losse opmerking zoals ‘ze passen goed bij
het verhaal. ’ De recensenten van die besprekingen gaan in op (een aantal van de)
beeldelementen die Doonan in Looking at Pictures in Picture Books beschrijft.
Meestal zijn dat de elementen die het meest opvallen in een bepaald prentenboek,
zoals het kleurgebruik, de verhouding tussen tekst en beeld of de grootte van de
figuren. De meeste recensenten beschrijven wel vaak wat er op tekeningen te zien
is en benoemen sommige beeldelementen, maar geven vervolgens geen duiding aan
die elementen. Ze vragen zich niet af hoe het komt dat tekeningen warm, sfeervol
of vrolijk zijn, waardoor ze luchtig ogen of waardoor de beweging is ontstaan. Een
enkele recensent geeft liever een opsomming van eerdere publicaties van een
illustrator en van de prijzen die hij of zij heeft gewonnen, dan een oordeel over de
tekeningen in het te bespreken prentenboek.
Kortom, recensenten besteden over het algemeen wel aandacht aan illustraties in
prentenboeken, maar doen dat vooral beschrijvend en niet zozeer analyserend. Het
is logisch dat recensenten van korte recensies minder ruimte hebben om een analyse
van het beeld te geven. Toch kunnen zij er ook voor kiezen om een of twee opvallende
beeldelementen wel te analyseren, wat in sommige gevallen ook gebeurt. Bij langere
recensies hebben recensenten de ruimte wel, maar gebruiken ze die lang niet altijd
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voor een beeldanalyse. Mijn onderzoek wijst uit dat het vooral van de recensent
afhangt, en dus niet alleen van de lengte van de recensie en/of het medium, of er een
onderbouwd oordeel over het beeld in een recensie staat. Het lijkt erop dat Jan Jutte
gelijk had toen hij opmerkte dat de meeste recensenten niet goed uit de voeten kunnen
met het beoordelen van illustraties.
Niet alleen voor de ontwikkeling van de illustratiekunst zijn goede analyses en
vervolgens goed onderbouwde recensies van belang. Die zijn ook voor lezers
belangrijk. Lezers kunnen van zulke recensies leren op een andere, misschien veel
actievere manier naar prentenboeken te kijken. Er ontstaat dan een bepaalde interactie
tussen lezer en kunstwerk, waardoor lezers de verhalen zich meer eigen maken en
wellicht beter leren begrijpen. Het maakt lezen leuker. Waarschuwingen in recensies,
zoals in die van Het hondje dat Nino niet had, hoeven dan niet meer. ‘De tekeningen
zijn kunstzinnig maar voor kinderen niet op het eerste gezicht aantrekkelijk of
toegankelijk’ (Boek en Jeugd Online).
Jane Doonan schrijft over de actieve leeshouding die zij bij twee prentenboeken
heeft gedemonstreerd: ‘I enjoyed both books at first glance, and then went on to try
to find the source of my pleasure’ (1993, p. 47). Het is niet altijd nodig te weten
waarom je iets mooi vindt, maar het kan je plezier of ervaring wel verdiepen. En
aangezien recensenten op de eerste plaats lezers zijn en meestal ook bevlogen lezers,
zullen zij vooral genieten van zo'n actieve leeshouding.
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Hoe is alles begonnen?
Het christelijke scheppingsverhaal als prentenboek
Carlijn Fransen & Karen Woets
In zijn proefschrift over de geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland wijst
theoloog en journalist Willem van der Meiden op de volgende paradox: ‘Naarmate
de secularisatie in Nederland doorzet en het institutionele christendom krimpt, neemt
het aantal Nederlandstalige kinderbijbels enorm toe’ (2009, p. 320). Van der Meiden
noemt de seculiere markt als verklaring voor de populariteit van de kinderbijbel in
de afgelopen halve eeuw. Deze bestaat ten eerste uit een generatie ouders die de kerk
en het geloof min of meer heeft opgegeven, maar haar kinderen wel kennis wil laten
maken met de Bijbelse verhalen waarmee zij is opgegroeid. Daarna kwam een
generatie ouders die is opgevoed in een strikt seculiere omgeving, maar toch vindt
dat Bijbelverhalen als onderdeel van het culturele erfgoed doorverteld moeten worden.
Verder is de belangstelling voor religie, spiritualiteit, zingeving en rituelen
tegenwoordig groot, waardoor er in het algemeen een toenemende vraag is naar
verhalen uit verschillende maatschappelijke en religieuze tradities (2009, pp. 320-321,
337).
De seculiere markt heeft wel voor het ontstaan van een nieuw soort kinderbijbel
gezorgd. De Bijbels hoeven niet meer te voldoen aan een bepaalde vorm van
geloofsoverdracht, waardoor er meer variatie in het genre ontstaat. Dit roept de vraag
op hoe groot die variatie is en van welke veranderingen sprake is in bewerkingen
van Bijbelse verhalen voor kinderen.
In deze bijdrage laten we iets zien van de variatie waarover Van der Meiden schrijft
door na te gaan welke veranderingen hedendaagse bijbelbewerkingen hebben
ondergaan ten opzichte van het origineel. Om de variatie én de veranderingen
duidelijker te kunnen laten zien, is gekozen voor drie prentenboekbewerkingen van
één Bijbelverhaal: het scheppingsverhaal in Genesis 1-3 voor zes jaar en ouder. Van
de prentenboeken is er één uitgegeven door een christelijke uitgeverij en twee door
algemene uit-

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

172
geverijen. De focus in de analyse ligt op het Gods- en kindbeeld dat in deze
prentenboeken wordt uitgedragen. Vóór de toelichting op de analyse en de resultaten
van de analyse wordt eerst kort een typering van het genre scheppingsverhalen
gegeven.1

Scheppingsverhalen
De vraag naar waar we vandaan komen, maar ook die naar het waarom van ons
bestaan en de kracht achter de schepping, zijn vragen die al bij jonge kinderen
opkomen en die ons blijven intrigeren. Onze behoefte aan een antwoord ligt aan de
basis van het ontstaan van scheppingsverhalen of -mythen. Theoloog Ellen van Wolde
gaat uit van drie soorten scheppingsverhalen: de Bijbelse verhalen die samen Genesis
1-11 vormen, verhalen uit andere culturen en natuurwetenschappelijke theorieën.
Scheppingsverhalen zijn volgens Van Wolde niet alleen een verbeelding van de
werkelijkheid, maar maken er ook deel van uit: zo zijn ze gebruikt om te verklaren
waarom de mens heerser van de schepping is, als argument voor het verwerpen van
seksualiteit, en als onderbouwing van de dienstbaarheid van een vrouw aan haar
man: ‘Verhalen als deze hebben een wereldbeeld, een mens- en godsbeeld
gekonstitueerd (...),’ aldus Van Wolde (1995, p. 183).
Deze opvatting van Van Wolde sluit aan bij de visie van Ruth Bottigheimer, expert
op het gebied van Bijbelverhalen voor kinderen, die stelt dat bewerkingen veel meer
bijbrengen dan de inhoud van de Bijbel, naast het feit dat ze in vorm afwijken van
het origineel door vereenvoudiging van het taalgebruik of toevoeging van illustraties
(1996, p. xi). Hoewel de bewerkingen aanvankelijk in elke nationale traditie van
grote getrouwheid aan de oorspronkelijke Bijbeltekst getuigden, werd tekstuele
getrouwheid langzamerhand vervangen door een lossere omgang met de bron- of
grondtekst om zo de overdracht van eigentijdse sociale boodschappen mogelijk te
maken (1996, p. 202). Bijbelbewerkingen gingen daardoor de maatschappelijke
opvattingen weerspiegelen van de tijd waarin ze verschenen. Volgens

1

Voor de masterscriptie waarop dit artikel is gebaseerd, bestudeerde Carlijn Fransen negen
prentenboekbewerkingen. Zie: Zo gebeurde het. Het scheppingsverhaal (Genesis 1-3) in
prentenboeken voor kinderen van 4-8 jaar. Tilburg University, School of Humanities,
september 2014.
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Bottigheimer is er de laatste vijftig jaar de neiging om de Bijbel eerder als een
menselijk dan als een goddelijk document te zien. In die opvatting zijn Bijbelverhalen
een product van een oude orale traditie, die steeds ingekleurd wordt door de
opvattingen, gewoonten en ervaringen van mensen. Het scheppingsverhaal wordt
dan bijvoorbeeld wel verteld, maar in de vorm van een raamvertelling en
gepresenteerd als een verhaal dat ooit verteld is over het ontstaan van de wereld.
Specifieke ontwikkelingen, zoals ontzuiling en ontkerkelijking, samenwerking tussen
verschillende denominaties en het feminisme, hebben gezorgd voor herinterpretatie
van de oorspronkelijke Bijbelteksten én voor andersoortige bewerkingen.

Analysemodel
De vertaling waarmee tekst en beeld van de drie geselecteerde prentenboeken
vergeleken wordt, is in eerste instantie de Willibrordvertaling van de Katholieke
Bijbelstichting Boxtel (1978, herziene druk 1981). We hebben voor deze vertaling
gekozen vanwege de traditionele formuleringen, die voor een groot publiek herkenbaar
zijn. We hebben er overigens wel steeds De Nieuwe Bijbelvertaling (2004-2007)
van het interconfessionele NBG naast gehouden in verband met mogelijk grote
tekstuele en interpretatieve verschillen. De auteurs van één van de gekozen
prentenboekbewerkingen, namelijk de Prentenbijbel, verwijzen expliciet naar deze
Bijbel.2
In de grondtekst wordt in Genesis 1 de aarde geschapen door God. De schepping
vindt plaats volgens een vaste structuur. Eerst is er duisternis en leegte, dan vindt
God het nodig dat er licht komt. Hier begint alles mee. Wanneer er iets geschapen
wordt, is er meestal sprake van een noodzaak (‘er moet licht zijn’), vervolgens wordt
het geschapen, goedgekeurd, benoemd en er wordt aangekondigd op welke dag het
plaatsvond. De schepping vindt plaats in zes dagen en op de zevende dag, die heilig
verklaard wordt, rust God uit. In Genesis 2 wordt de schepping van het paradijs
beschreven. Eerst wordt er een stapje terug genomen in de schepping. De

2

Strikt genomen is een vertaling van de Bijbel een meso- of tussentekst (Claes, 2011, p. 53).
De bewerkingen gaan echter eveneens uit van een vertaling als grondtekst, vandaar dat de
Bijbelvertaling toch als grondtekst bestempeld wordt. De citaten zijn steeds gekozen uit de
Willibrordvertaling.
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schepping van de mens en het maken van het paradijs wordt uitgebreid beschreven.
Ook wordt de ‘boom van de kennis van goed en kwaad’ geplaatst in de tuin, waar
God de mens verbiedt van te eten. Dan geeft God de man gezelschap in de vorm van
dieren en een vrouw. Het derde hoofdstuk, Genesis 3, gaat over de zondeval. Als
eerste wordt de slang geïntroduceerd, de ‘sluwste van alle dieren’, die de vrouw
verleidt tot het eten van de verboden vrucht. Na het eten van de vrucht verschaft de
mens kennis. God komt erachter, bestraft zowel Adam, Eva als de slang en stuurt ze
dan uit het paradijs.
Om grondtekst en bewerkingen goed te kunnen vergelijken, gaan we uit van teksten beeldelementen die samen een Gods- en kindbeeld kunnen uitdragen.3 Deze
elementen zijn in de vorm van vragen hieronder opgenomen:
Thema
In tekst
Godsbeeld: aanwezigheid - hoe (sterk) is God
van God
aanwezig?

In beeld
- is God verbeeld of niet?

- is er een noodzaak voor
de schepping?
- hoe vindt de schepping
plaats?
Godsbeeld: representatie
van God

- wat is Gods rol?

- hoe wordt God verbeeld?

- hoe actief is God?
Kindbeeld: Verhouding
God-mens

- hoe stelt God zich op
- wat is de letterlijke
tegenover de mensen? Is de verhouding tussen God en
mens kind, vriend of
mensen?
ondergeschikte?
- wat is zijn karakter?

- vanuit welk perspectief
zijn God en mensen
afgebeeld?

- krijgt de mens de
heerschappij over de
schepping?
- wordt het Adam en Eva
expliciet verboden om te
eten van de boom van
kennis?
- wie krijgt de schuld?
- worden Adam en Eva
gestraft, en zo ja, hoe?

3

Hiervoor zijn ook de vertaalaantekeningen bij De Nieuwe Bijbelvertaling (2004-2007)
geraadpleegd.
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Het Godsbeeld is te achterhalen door te analyseren of en hoe God aanwezig is, en
wat zijn rol en macht is ten opzichte van de schepping en specifiek de mensen daarin.
Het kindbeeld is op verschillende manieren te ontdekken. In het Bijbelse
scheppingsverhaal komen geen kinderen voor, maar het feit dat de bewerkingen zich
richten op kinderen, betekent dat er wel rekening gehouden is met kinderen: kinderen
zijn zo mogelijk de hoofdpersonages, er zijn aanpassingen gedaan om het verhaal
op een bepaald niveau te vertellen en te verbeelden, en kinderen worden als lezers
direct of indirect aangesproken. Vanuit de hierboven aangehaalde relatie tussen
Bijbelbewerkingen en maatschappelijke ontwikkelingen ligt het voor de hand om
bij kindbeeld ten eerste te denken aan de verhouding tussen God, als vader, en de
mensen, als kinderen. De hierboven genoemde vragen sluiten bij deze gedachte aan.
Willem van der Meiden gaf in zijn proefschrift namelijk aan dat de autoriteit van de
ouders tegenwoordig steeds meer wegvalt en het gezin een ‘onderhandelingscultuur’
krijgt waarin kinderen meer inspraak krijgen. De vraag is dan wat de verhouding
tussen ouder(s) en kinderen in de Bijbelbewerkingen is: hoe gaat God om met zijn
kinderen en hoe gedragen die kinderen zich?
Ten tweede valt bij kindbeeld te denken aan de definitie hiervan als het ‘geheel
aan eigenschappen, doelstellingen en functies die in een cultuurhistorische periode
aan de figuur van het kind worden toegeschreven’ (Vloeberghs, 2006, p. 11). De
‘figuur van het kind’ kan uiteraard slaan op het kind als bestaande persoon, maar
ook op het kind als verhaalpersonage, dat al dan niet tot voorbeeld voor het bestaande
kind kan dienen. Volgens Vloeberghs zijn door de tijd heen drie kindbeelden te
onderscheiden: het verlichte kindbeeld met een rationeel kind, het romantische
kindbeeld met een onschuldig kind en het burgerlijke kindbeeld met een nuttig kind.
Een vierde kindbeeld is meer diffuus, dat is namelijk het moderne kindbeeld van de
twintigste en eenentwintigste eeuw waarin bestaande kindbeelden worden
geïroniseerd, speels getransformeerd of agressief omgekeerd (Vloeberghs, 2006, p.
21). Hoewel je kunt discussiëren over de mogelijkheid of het nut van specifieke
kindbeelden binnen het moderne, diffuse kindbeeld, is er volgens ons een vijfde te
onderscheiden, namelijk dat van het filosofisch kindbeeld met het vragende kind, op
basis van de filosofische trend in de jeugdliteratuur die Rita Ghesquière in 1999
constateerde. Kinderen heb-
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ben van nature de ‘onbevangenheid’ van het filosofisch denken en eveneens de
behoefte aan rechtvaardiging: zij vragen altijd ‘waarom is het zo?’ Door te filosoferen
ontwikkelen kinderen ook een creatieve, zorgzame en kritische denkhouding en
wordt de kwaliteit van het denken verhoogd. Bij het filosoferen voor kinderen is het
belangrijk om de nieuwsgierigheid te cultiveren en de socratische dialoog (doorvragen)
te bevorderen. Door kant en klare antwoorden te verschaffen worden de ongelijke
machtsverhoudingen tussen kind en volwassenen versterkt, aldus Ghesquière.
De schepping is een thema dat in filosofisch getinte literatuur vaak terugkomt; de
schepping is namelijk een soort raadsel: waar komt de wereld vandaan? De jeugdige
filosoof kan door deze vraag geconfronteerd worden ‘met de grenzen van zijn kennen’
(Ghesquière, 1999, pp. 36-37). Vragen zijn belangrijker dan antwoorden en het
ontstaan van de wereld is een groot vraagstuk. Bij de behandeling van metafysische
vragen (zoals onder andere het ontstaan van de aarde) vindt er in de jeugdliteratuur
een verschuiving plaats van een religieus perspectief naar een filosofisch perspectief.
Er wordt in een meer open sfeer geschreven; niet vanuit een ‘weten’, maar vanuit
een vragende en zoekende houding (1999, p. 45).
In de prentenboekbewerkingen van Genesis 1-3 verwachten we voornamelijk het
romantisch en filosofisch kindbeeld te ontdekken. Het onschuldige kind van de
romantiek past namelijk zeer bij het beeld van Adam en Eva die eerst vrij, onschuldig,
naïef en onwetend zijn en zich gemakkelijk laten verleiden tot ongehoorzaamheid.
Het filosofisch kindbeeld is te verwachten, omdat, zoals Ghesquière al aangaf, het
scheppingsverhaal uitermate geschikt is voor filosofische vragen.
De Gods- en kindbeelden in de prentenboeken kunnen achterhaald worden door
na te gaan op welke manier het Bijbelverhaal getransformeerd wordt in de
prentenboekbewerkingen. Bij de analyse van de bewerkingen zijn we uitgegaan van
de termen die Paul Claes hanteert in zijn transformatie schema in Echo's Echo's
(2011, p. 54-56). De termen beschrijven vier soorten klassieke transformaties op het
niveau van inhoud en vorm van een tekst: additie (toevoeging), deletie (weglating),
substitutie (vervanging) en repetitie (herhaling).
Aangezien het een analyse van prentenboeken betreft, kan het beeld niet buiten
beschouwing blijven. Voor de analyse van het beeld is uitgegaan
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van de technieken die illustratoren volgens Van der Meiden gebruiken om een
invulling te geven aan de tekst (2009, p. 37). In het geval van het Godsen kindbeeld
is het bijvoorbeeld belangrijk om te letten op de keuze van het perspectief. Een
bepaald perspectief leidt de lezer in de richting van een bepaalde interpretatie.
Wanneer vooral de macht van God wordt benadrukt, is er meestal sprake van een
kikvorsperspectief en bij de verbeelding van dialogen zijn de figuren vaak op
ooghoogte weergegeven. Ook maakt de illustrator een bepaalde selectie: vult de
illustratie de gehele ruimte, of is er sprake van vrijstaande tekeningen, waarbij de
aandacht gelegd wordt op bepaalde personages of situaties? Daarbij is ook de
verbeelding van belang: Hoe groot worden de personages afgebeeld? Zien ze eruit
als volwassenen of als kinderen?

Drie prentenboeken
De Prentenbijbel (2013) van het Nederlands Bijbelgenootschap met tekeningen van
Marijke ten Cate is sinds 2008 zes keer herdrukt. De doelgroep zijn kinderen van
vier tot zeven jaar. De teksten zijn geschreven door ervaren kinderboekenschrijvers,
die de verhalen navertellen uit De Nieuwe Bijbelvertaling en het Bijbelverhaal naar
eigen zeggen zoveel mogelijk volgen. God schept de aarde en de mens. Adam en
Eva hebben het goed in de tuin die God voor hen gemaakt heeft, maar dan komt de
slang die Eva verleidt om een vrucht van de verboden boom te eten, waarna ook
Adam een hapje neemt. God komt er achter en stuurt de mens uit zijn tuin.
In Hoe de wereld begon (Leopold, 2002) van Ben Kuipers (tekst) en Ingrid Godon
(illustraties) zijn de hoofdpersonages allemaal van het vrouwelijk geslacht. Thea
vraagt zich af wie er aan haar moeder, haar oma en overgrootmoeder voorafging:
‘“Voordat iemand er is, is er altijd al iemand. [...] Maar er moet toch een eerste zijn?
Wie is dat? Hoe is alles begonnen?”’ (p. 7). Thea stelt veel vragen, over het hoe en
waarom. Haar oma zegt dat God het begin is en vertelt hoe de wereld uit God, die
ze ook Thea noemt, is ontstaan. De antwoorden op Thea's vragen komen vooral neer
op: ‘omdat god Thea het zo bedacht,’ ‘omdat Eva het zo wilde,’ of, zoals Thea zelf
vaak opmerkt, ‘omdat het logisch is.’ Het boek is bedoeld voor zes jaar en ouder:
niet alleen zijn de hoofdpersonages (Thea, god Thea, Eva) zesjarige meisjes,

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

178
maar ook sluit de schrijver aan bij de belevingswereld van die leeftijdscategorie (het
eerste dier dat geschapen wordt, is bijvoorbeeld het alledaagse huisdier de poes).
Aan het eind, waar de lezer een foto van zichzelf op de pagina kan plakken, spreekt
hij de lezer zelfs direct aan: ‘En jij’ (p. 29).
In Voordat jij er was (Querido, 2009), met tekst van Daan Remmerts de Vries en
tekeningen van Philip Hopman, wordt God verbeeld door middel van twee dieren.
Konijn en Wolf rijden door de leegte, totdat ze per ongeluk een mannetje aanrijden.
Ze brengen hem naar de dokter en besluiten hem te houden en mee te nemen naar
huis. Het mannetje, Adje, voelt zich echter heel alleen en zijn verzorgers vangen
Eefje om hem gezelschap te houden. De mensjes kunnen het goed met elkaar vinden
en al gauw krijgen ze een kindje. Nu wordt het Wolf en Konijn te druk en laten ze
de mensjes vrij. Adje en Eefje weten niet wat ze moeten doen, maar hun kind
onderneemt actie en zorgt voor een nieuw thuis. Het kind wordt zo machtig dat hij
Wolf en Konijn van de aarde verjaagt. Het hoofdpersonage is een jongetje van een
jaar of zes, dat gelijkgesteld wordt met de kind-lezer, die wordt aangesproken met
‘jij’: ‘Toen kwam jij. Jij maakte alles goed!’ (p. 33-34). De lezer is ineens het
hoofdpersonage.

Aanwezigheid van God
In Genesis 1 is God het onderwerp van bijna elke zin. ‘God’ wordt altijd met een
hoofdletter geschreven. Ook in Genesis 2 is God nog vaak het onderwerp van de zin.
In het verhaal van de zondeval is hij in het begin vrijwel afwezig als actief personage,
maar wel het onderwerp van gesprek tussen de slang en Eva. Ook in de bewerkingen
wordt er een nadruk gelegd op God, in de eerste zinnen wordt zijn aanwezigheid al
aangegeven:4
In het begin is er niets. Geen lucht. Geen water. Geen wereld. Alleen God
is er. En God maakt de aarde. (PB, p. 12)
Vóór het begin [...] was er niks. [...] Alleen god die Thea heette. Thea zat
daar, zonder iets, helemaal alleen in het donker. (HWB, p. 8)

4

De titels van de drie prentenboeken zijn hierna doorgaans afgekort: Prentenbijbel als PB,
Hoe de wereld begon als HWB en Voordat jij er was als VJEW.
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Voordat jij er was, was er niks. Door dat niks reden Wolf en Konijn in
hun rode sportwagen. (VJEW, p. 2)
In de meeste gevallen wordt God expliciet genoemd en aangeduid als God (PB,
HWB). Bij Voordat jij er was is er niet expliciet sprake van een God, maar het
personage van God is terug te vinden in de personages Wolf en Konijn. In dit geval
kunnen we spreken van een allusie. De zin: ‘Door dat niks reden Wolf en Konijn in
hun rode sportwagen’ (VJEW, p. 2), doet denken aan de zin: ‘de Geest van God
zweefde over de wateren’ (Gen. 1:2). Door deze allusie worden Wolf en Konijn
vereenzelvigd met God. Bij Hoe de wereld begon krijgt God een naam: Thea, dezelfde
naam als het zesjarige hoofdpersonage. Ook in het beeld krijgen Thea en god Thea
dezelfde weergave, het verschil tussen de twee personages wordt aangeduid met een
andere kleur. Zo wordt God meteen gelijkgesteld met het zesjarige hoofdpersonage.
De Prentenbijbel volgt de grondtekst in de beschrijving van het begin van de
schepping, maar gebruikt andere woorden zonder dat echter de betekenis verandert.
Bij Voordat jij er was en Hoe de wereld begon zijn de ‘kleine’ transformaties aan
het personage God in de tekst van grote invloed op zowel de vorm als de inhoud.
Volgens Claes zou er dan sprake zijn van een verwisseling, waarbij een deel van de
grondtekst vervangen wordt door een andere tekst (2011, p. 55). Deze definitie sluit
niet helemaal aan bij wat er in deze prentenboeken gebeurt; het is niet zozeer dat dit
tekstelement vervangen wordt door een ander tekstelement, maar eerder dat er in een
bepaald tekstelement dingen zijn toegevoegd, vervangen of weggelaten waardoor
zowel de vorm als inhoud verandert. God wordt hier op een andere manier
weergegeven dan dat gebruikelijk is - God is geen almachtig opperwezen of ‘oude’
man, maar een meisje, Wolf en Konijn - en er is dus eerder sprake van een wijziging
dan van een verwisseling.
In de bewerking van de christelijke uitgeverij (PB) is sprake van een klassiek
Godsbeeld. De tekst over God verandert nauwelijks en Hij wordt niet getoond in de
illustraties. In de andere twee bewerkingen is God wel aanwezig in het beeld, hier
vindt additie plaats. Claes spreekt hier van uitdieping: er wordt een inhoudelijke
toevoeging gedaan die niets aan letter of klank verandert (2011, p. 54). De
aanwezigheid van God in de tekst blijft
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weliswaar hetzelfde, maar er wordt een extra toevoeging van God gedaan in het
beeld, waardoor God inhoudelijk meer gestalte krijgt. De lezer krijgt namelijk te zien
hoe God eruit ziet.

In Voordat jij er was wordt de aanwezigheid van het jongetje, dat in de tweede helft
van het verhaal de rol van God vervult, extra benadrukt doordat er op zijn T-shirt
een uitroepteken is geplaatst. Hij is ook altijd aanwezig op de illustraties. In de tekst
staat hij aangeduid met ‘jij’, de lezer wordt hier gelijkgesteld met het jongetje, en
hij wordt veelvuldig genoemd en aangesproken in de tekst. Ook hier is sprake van
uitdieping. In het eerste deel van dit scheppingsverhaal wordt het verhaal van Adje
en Eefje (Adam en Eva) verteld. Hierin nemen Konijn en Wolf de rol van God op
zich (substitutie). Konijn en Wolf zijn sterk aanwezig in het verhaal, zowel in de
tekst als op de illustraties, maar het lijkt eerder alsof alles hun overkomt en dat de
mens de spil is van het verhaal. In de grondtekst wordt het verhaal van het paradijs
verteld vanuit het perspectief van Eva, in Voordat jij er was vanuit het perspectief
van Wolf en Konijn (God). Wanneer er inhoudelijk substitutie plaatsvindt, spreekt
Claes van verdraaiing. Deze term is ook hier van toepassing, maar niet noodzakelijk
volgens de definitie van Claes. Hij definieert een verdraaiing namelijk als een
‘verkeerde interpretatie’ van de grondtekst (2011, p. 55). Als voorbeeld geeft hij
hierbij dat bijvoorbeeld spotnamen als erenamen gebruikt worden. In dit geval is er
geen sprake van een verkeerde, maar van een andere interpretatie: God in de vorm
van Konijn en Wolf is net zo sterk aanwezig in het verhaal van Adam en Eva als in
de grondtekst, maar ze zijn ‘gesprekvoerders’ in plaats van onderwerp van gesprek.

Representatie van God
Bij de representatie van God wordt er gekeken naar bepaalde aanwijzingen die
gegeven worden in de tekst of illustraties over de persoonlijkheid en het
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uiterlijk van God. In de grondtekst is God mannelijk en degene die de aarde en al
wat er op leeft creëert. Hij legt de dieren op om zich voort te planten en de aarde te
bevolken. Aan de mens geeft hij de heerschappij over de dieren en de aarde. Hij is
de schepper van de aarde en wordt neergezet als een soort ‘opperbevelhebber’: de
mens heerst namelijk over de aarde, maar God heeft het laatste woord. In Genesis 3
komt het zorgzame karakter van God ook naar voren. Wanneer Adam en Eva merken
dat ze naakt zijn en zich hiervoor schamen, stelt God zich zorgzaam op: ‘En Jahwe
God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en Hij deed hun die aan’
(Gen. 3:21). Het maken en aantrekken van kleding is een heel liefdevol gebaar.
In de Prentenbijbel wordt de persoonlijkheid van God enigszins afgevlakt, dit wil
zeggen dat er in de vorm weinig is aangepast, maar dat bepaalde betekeniselementen
zijn weggelaten of miskend, al dan niet bewust (Claes, 2011, p. 55). God is enkel
nog de schepper zonder dat verdere informatie wordt gegeven. Ook in het verhaal
van Adam en Eva zijn gevoelens en handelingen van God tegenover de mens te
achterhalen, omdat nauwelijks aanwijzingen hiervoor worden gegeven. God komt
vooral zeer laconiek over.
In de andere bewerkingen is er vooral sprake van verdraaiing. In Hoe de wereld
begon legt oma uit dat God kan zijn zoals hij of zij wil zijn. Het meisje Thea beschrijft
God als een man met een baard. In dit verhaal is God volgens oma een klein meisje
van zes, omdat ze, net als meisjes van die leeftijd, niet weet wat ze wil. Oma geeft
hier niet alleen een definitie van God, maar ook van meisjes van zes: beiden zijn
besluiteloos. Hier vindt eveneens uitdieping plaats, want er zijn illustraties toegevoegd
waarin God wordt weergegeven als een meisje van zes, gelijkend op het meisje Thea.
Verder wordt God neergezet als iemand die de mens graag wil behagen. In Voordat
jij er was zijn Konijn en Wolf in de rol van God in het begin nog zorgzaam en bezorgd
over de mens. Ze behandelen de mensen zoals mensen in het algemeen met huisdieren
omgaan: ze vangen ze of vinden ze of ze stoppen de mens in een kooitje en doen ze
weg als ze met teveel zijn. Dan draaien de rollen om: het kind van de mens neemt
de rol van God op zich. God als jongetje is zeer ondernemend. De mens wordt
machtiger en het jongetje overtreft zijn vorige baasjes: ‘Jazeker, dáár stonden Wolf
en Konijn wel van te kijken!’ (VJEW, p. 46). Hij moet nog wel naar zijn ouders
luisteren. Zo wordt hij naar bed gestuurd: ‘En toen ging je twijfelen. Je kon wel
gelóven dat je alles had
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gemaakt - maar misschien léék het alleen maar zo. Want dat jij nu moest gaan slapen,
dát had je niet bedacht!’ (VJEW, p. 54). God wordt in de karakters van Wolf, Konijn
en het jongetje ook weergegeven in beeld, hier is weer sprake van uitdieping. God
wordt zowel weergegeven als dier en als een klein jongetje. Al is God in deze
bewerking niet aangeduid als het wezen God; God is hier eerder een rol die wordt
aangenomen: God is degene met de meeste macht.

Verhouding God-mens
Hoe de onderlinge relaties en machtsverhoudingen zijn weergegeven, zegt vooral
iets over de kindbeelden die de auteurs en illustratoren van de prentenboeken hebben.
Treedt God op als een strenge vader waar Adam en Eva naar moeten luisteren, of
gedraagt de mens zich juist als een opstandig ‘kind’?
In de Bijbel is God vooral de schepper van de mens en geeft hij hem de heerschappij
over de aarde en de dieren. Tot op bepaalde hoogte is God ‘baas boven baas’. De
mens heeft dan wel de heerschappij over de dieren en de aarde, maar God bepaalt
wat de mens wel en niet mag doen. Zo beveelt hij dat de mens de aarde moet bewerken
en beheren en legt hij hun het verbod op:
En Jahwe God gaf de mens dit gebod: ‘Van al de bomen in de tuin moogt
ge vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad moogt
ge niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, moet ge sterven.’ (Gen.
2:15-17)
Alhoewel God het wel voor het zeggen heeft, is hij niet echt de baas over de mens.
De mens verbreekt zijn enige verbod en God moet ze wegsturen voordat ze ook nog
van de andere boom, de ‘boom van het leven’, zouden eten
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(Gen. 2:22). Hieruit blijkt dat God geen controle heeft over het gedrag van de mens,
al kan hij wel straffen uitdelen.
In de bewerkingen blijft straf echter meestal achterwege. Het is vaak onduidelijk
wie het verbod verbreekt. God wijst geen schuldige aan en daarom kan er ook geen
straf worden opgelegd. De individuele straffen worden in de bewerkingen vaak
gewijzigd in de verbanning uit het paradijs, wat meestal wordt uitgelegd als een
consequentie van het niet gehoorzamen. De transformatie die hier plaatsvindt, is
inkorting: door de afvlakking van de schuld en de straf in de bewerkingen krijgt God
een zeer zachtaardige persoonlijkheid.

In de Prentenbijbel is het alleen duidelijk dat God de schepper van de mens is; er
wordt geen informatie gegeven over een verdere relatie of hiërarchie tussen de twee,
hier is er sprake van afvlakking. In het verhaal van Adam en Eva is het duidelijk dat
God de schepper is en de mens uit de tuin van Eden kan sturen, maar anders dan in
de grondtekst wijst God niet expliciet de aarde en de dieren aan de mens toe. Hij
verbiedt de mens ook niet expliciet om van de boom van kennis te eten. De invloed
en macht van God komt zo minder sterk naar voren. Adam en Eva zijn in dit
prentenboek overigens niet verbeeld als kleine kinderen, maar hun open en expressieve
gezichten ogen heel naïef en zorgen voor een kinderlijke uitstraling.
In Hoe de wereld begon, vindt er vooral verdraaiing plaats: God schept alles alleen
om de mens te behagen, terwijl in de grondtekst eerst de wereld wordt geschapen en
dan de mens. God Thea schept echter eerst het licht en dan een metgezel, Eva. Op
verzoek van Eva, die meer wil, wordt de wereld verder geschapen: ‘Nou was Eva
een gewoon meisje, geen god. En een meisje heeft heel wat minder geduld dan een
god. Dus zei Eva na een poosje: “Is dit alles?”’ (HWB, p. 11). De mens heeft veel
invloed in dit scheppingsverhaal. Het is voornamelijk Eva die bepaalt hoe alles eruit
komt te zien en wat er gemaakt moet worden. Wat God maakt, keurt ze goed of af.
God en de mens worden in deze bewerking voorgesteld als partners. Dit kan worden
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opgevat als een verwijzing naar de onderhandelingscultuur in het hedendaagse gezin,
waar Van der Meiden over sprak. In dit scheppingsverhaal lijkt de mens overigens
vrijwel gelijkwaardig aan God te zijn. God wordt wel aangeduid als een god en is in
wezen anders dan Eva, maar in de illustraties worden ze hetzelfde verbeeld, alleen
in een andere kleur. Eva heeft ook genoeg aan God, ze voelt zich niet ‘alleen in haar
soort’, zoals in de andere bewerkingen en de grondtekst wordt verteld. Ze heeft pas
behoefte aan iemand anders als God voor een lange tijd gaat slapen en dus afwezig
zou zijn.

In Voordat jij er was zijn Wolf en Konijn in de rol van God de baas over de mens
en hun verzorgers. In het tweede deel van het verhaal wordt de hiërarchie tussen
Wolf en Konijn en de mens omgedraaid: het jongetje wordt almachtig, overstijgt
Wolf en Konijn en jaagt ze weg van de aarde.
Overigens wordt er in de illustraties van de prentenboekbewerkingen opvallend
weinig met het perspectief gespeeld. Er is voornamelijk sprake van voor- en
zijaanzichten, die ervoor zorgen dat de lezer het idee krijgt dat hij zelf deel uitmaakt
van de situatie en het verhaal. Het perspectief geeft echter geen suggesties voor
bepaalde machtsverhoudingen.

Conclusies
Bij de transformaties valt vooral op dat God in de twee bewerkingen die door
algemene uitgevers zijn uitgegeven, gerepresenteerd wordt in het beeld, waardoor
God dichter bij de lezer staat. Vaak wordt God in het beeld (en in de tekst) tot op
bepaalde hoogte gedemystificeerd: God komt voor in opmerkelijke gedaantes - als
dier, vrouw en kind - en zijn macht wordt vaak beperkt. Hierin komt tevens de
Westerse onderhandelingscultuur naar voren, waarin de autoriteit van de ouders
steeds meer wegvalt en kinderen meer inspraak krijgen. God wordt als het ware
gedemocratiseerd: er kan met hem onderhandeld worden (Van der Meiden, 2009, p.
350). Dat blijkt het duidelijkst uit Hoe de wereld begon, waarin God en de mens
partners
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zijn, maar ook in Voordat jij er was waarin de rollen worden omgekeerd. In deze
gevallen worden grenzen gesteld aan de macht van God: het machtige jongetje moet
nog steeds naar zijn ouders luisteren en god Thea stelt zich in dienst van Eva. In de
door een christelijke uitgever op de markt gebrachte Prentenbijbel wordt de macht
van God verkleind/gerelativeerd door God minder dominant neer te zetten. Door zijn
afwezigheid in beeld blijft God in deze bewerking wel een mystiek wezen.
Behalve de verrassende demystificatie van God in twee van de drie bewerkingen
is er nog een opvallende conclusie te trekken, namelijk ten aanzien van kindbeelden.
Niet verrassend is hier dat in de Prentenbijbel vooral sprake is van een romantisch
kindbeeld, met ongehoorzame, maar toch onschuldige mensenkinderen. Hoewel de
verwachting was dat er ook sprake zou zijn van een filosofisch kindbeeld, kwam
deze niet uit. Hoe de wereld begon begint met een nieuwsgierig kind, maar Thea's
vragen leiden nergens tot echt filosofische gesprekken. Het blijft vooral bij
verklaringen als ‘God had het zo bedacht’, ‘zo wilde Eva het’ of ‘zo is het logisch’.
In het beperkte corpus komt wel een ander hedendaags kindbeeld naar voren, namelijk
dat van het ondernemende kind. Dat geldt voor Hoe de wereld begon en Voordat jij
er was. Het zou interessant zijn om te kijken of dit kindbeeld voorkomt in meer
bewerkingen van Bijbelse verhalen voor kinderen, zowel in bewerkingen van
christelijke als algemene uitgevers.
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Terugkerende bouwstenen
Eenheid in Edward van de Vendels De dagen van de bluegrassliefde,
Ons derde lichaam en Oliver
Hans Boel
Zestien jaar geleden schreef Edward van de Vendel met De dagen van de
bluegrassliefde (1999) het eerste boek over Tycho Zeling en Oliver Kjelsberg. Recent
verscheen het derde deel Oliver (2015), dat volledig gewijd is aan het gelijknamig
hoofdpersonage. Daartussenin verscheen Ons derde lichaam (2006) dat net als De
dagen van de bluegrassliefde werd bekroond met een Gouden Zoen. Van de Vendel
schreef deze boeken naar eigen zeggen als reactie op eerdere boeken over
homoseksualiteit waarin de nadruk teveel lag op het ‘anders zijn’ van homoseksuele
jongeren en waarvan de toon hoofdzakelijk negatief was. Hij wilde het thema
verwerken in een breder verhaal (Kuijken, 2004):
Het idee is niet nieuw: er waren al schitterende boeken over dat thema
geschreven, zoals Gebr. van Ted van Lieshout en Je moet dansen op mijn
graf van Aidan Chambers. Ik wilde het anders aanpakken. Het was de
bedoeling verliefdheid te beschrijven, in welke vorm dan ook.
Hoewel de boeken losstaand van elkaar te lezen zijn, vormen ze wel degelijk een
samenhangend geheel en zijn ze een cyclus over liefde, vriendschap en familie. De
vraag die hier centraal staat, is hoe Van de Vendel er in slaagt om de verhalen op
zichzelf te laten staan en ze tegelijkertijd een eenheid te laten zijn. Op welke manier
krijgt ‘het grotere verhaal’ over liefde, vriendschap en familie vorm in de drie
afzonderlijke boeken? Wat leert het ene boek over de personages en het verhaal in
de andere boeken?
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De drie boeken in een notendop
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In De dagen van de bluegrassliefde maakt de lezer voor het eerst kennis met de
achttienjarige Tycho. Op een internationaal zomerkamp in de Verenigde Staten heeft
hij samen met Oliver Kjelsberg leiding over een bepaalde groep kinderen. Tijdens
het kamp ontstaat er een hechte vriendschap tussen de twee, die uitgroeit tot een
vurige romance. De kampdirectie is hier niet gelukkig mee en stuurt de jongens naar
huis, omdat ze zogezegd hun voorbeeldfunctie niet naar behoren vervullen.
Tycho volgt Oliver naar Noorwegen, maar daar blijkt dat een relatie tussen twee
jongens niet te verzoenen valt met de macho voetbalwereld waarin Oliver zich
beweegt. Hij kan en wil niet kiezen tussen zijn relatie en zijn vrienden. Tycho voelt
zich hierdoor verraden en keert terug naar Nederland, terwijl Oliver in Noorwegen
achterblijft.
Na zijn breuk met Oliver, probeert Tycho in Ons derde lichaam zijn leven in
Nederland op te pakken. Hij gaat studeren aan de Nationale Schrijfacademie en woont
op kamers in Rotterdam. Tussen hem en zijn huisgenoten Vonda en Morritz ontstaat
een echte vriendschapsband, waardoor hij de herinneringen aan Oliver steeds meer
van zich kan afzetten. Op aansporen van Vonda doet het trio mee aan de voorrondes
van het Eurovisie Songfestival en mogen ze Nederland ook effectief gaan
vertegenwoordigen. Tussen al de glitter en oppervlakkigheid ontdekt Tycho
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dat Oliver toch niet helemaal uit Tycho's leven verdwenen blijkt te zijn. Oliver is
tegelijk een vervolg op Ons derde lichaam en een prequel van De dagen van de
bluegrassliefde. Het boek opent en eindigt met het verhaal van Tycho en Oliver die
een aantal maanden na het einde van Ons derde lichaam samenwonen. Het is de
raamvertelling waarbinnen het verhaal van de zestienjarige Oliver wordt verteld.
Deze krijgt te horen dat zijn ouders gaan scheiden en weet niet goed hoe hij met die
grote klap moet omgaan. Om dit allemaal te verwerken, vlucht hij samen met zijn
beste vriend en neef Bendik de natuur in. Tijdens een kanotocht met zijn vader en
Bendik probeert Oliver de situatie een plaats te geven en laat hij zijn vader als het
ware los.

Wie zijn Tycho en Oliver?
Zowel in De dagen van de bluegrassliefde als in Ons derde lichaam staat Tycho
centraal. De lezer volgt de verhalen vanuit zijn perspectief: in De dagen van de
bluegrassliefde via een personale verteller en in Ons derde lichaam via een
ik-verteller. Oliver is in De dagen van de bluegrassliefde ook een hoofdpersonage,
maar zijn perspectief wordt nooit weergegeven. In Ons derde lichaam blijft hij zelfs
voor het grootste deel van het verhaal op de achtergrond. Pas in het laatste deel van
het boek speelt hij opnieuw een rol, al is zijn aandeel beperkt en op afstand door
middel van mail en telefoon. Door het gekozen perspectief is het beeld van de
gebeurtenissen in De dagen van de bluegrassliefde dat van Tycho. De verteller zit
als het ware op de schouder en in het hoofd van Tycho om alles te registreren en
onthoudt zich van commentaar.1 De personale vertelsituatie zorgt ervoor dat lezers
minder toegang krijgen tot Tycho's diepste gevoelens en gedachten dan in Ons derde
lichaam waarin Tycho als ik-verteller hen wel deelgenoot maakt van hoe hij zich
van binnen voelt. Hierdoor worden zijn waarnemingen meer van binnenuit gestuurd
dan in de eerste roman.

1

Het perspectief in De dagen van de bluegrassliefde kan gezien worden als een consonant
bewustzijnsverhaal. Luc Herman en Bart Vervaeck bespreken in hun boek Vertelduivels
(2009) de kenmerken van een dergelijke soort verteller. De auteurs (Herman & Vervaeck,
2009, p. 31-32) stellen: ‘De verteller heeft onbeperkt toegang tot de binnenwereld van zijn
figuren. [...] Het bewustzijn van de verteller lijkt bijna samen te vallen met het bewustzijn
van het personage.’
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Tycho blikt in Ons derde lichaam terug op zijn zomer met Oliver en hoe hij de breuk
in het heden probeert te verwerken. Schrijven is voor Tycho een manier om zijn
emoties een plaats te geven. Dat blijkt onder meer ook uit de vele mailtjes die hij 's
nachts schrijft wanneer zijn huisgenoten slapen. Het zijn voor hem momenten van
bezinning. In de mailtjes geeft hij zich helemaal bloot aan de lezer en lezen we zijn
ware gevoelens, die hij aan de andere personages niet meteen laat zien. Tijdens het
schrijven van de mailtjes analyseert Tycho als het ware zijn eigen gedrag en
gedachten; hij heeft de mailtjes nodig om greep te kunnen houden op het ‘echte’
leven. Het diepste van zijn gevoelens kan hij enkel met de lezer delen en niet met
zijn vrienden. De mailtjes die cursief in de lopende tekst zijn opgenomen en de
gedichten en liedteksten naast het verhaal van Tycho in proza, zorgen voor een
interessante compositie.
Tycho stuurt de mailtjes aanvankelijk naar Oliver, maar in het midden van het
boek wisselt hij van geadresseerde en richt hij ze aan Vonda. Hoewel hij ze effectief
schrijft, verstuurt hij de mails nooit. In de eerste paar mails aan Oliver probeert Tycho
te begrijpen waarom het fout is gegaan tussen hen en waarom ze geen contact meer
met elkaar hebben gezocht. Hij weet dat hij verder moet met zijn leven, maar kan
Oliver toch niet helemaal van zich afzetten. Hij is bang dat zijn herinnering aan de
zomer zal vervagen of zelfs helemaal zal verdwijnen:
Oliver,
Lege Word-documenten kijken streng. Ze dwingen eerlijkheid af.
Want als ik ook maar iets noteer over jou, over de zomer en over mezelf, is het net of
de cursor geïrriteerd blijft staan knipperen. Alsof hij me wantrouwt: klopt dat, klopt
dat, klopt dat, klopt dat? (p. 34)

Het laatste deel van Ons derde lichaam eindigt met een brief van Oliver aan Tycho.
Dan pas krijgt Oliver opnieuw een stem in het boek. Vonda heeft alle mailtjes van
Tycho aan Oliver op zijn computer gelezen, daarna geprint en naar hem opgestuurd.
Oliver stuurt als een reactie een brief waarin hij vraagt waarom Tycho al die mailtjes
schreef.
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Net zoals De dagen van de bluegrassliefde heeft dit boek een open einde, maar terwijl
de jongens in het eerste boek uit elkaar gingen, kiezen ze tegen het einde van Ons
derde lichaam opnieuw voor elkaar.
Doordat de lezer in de twee eerste boeken meekijkt door de ogen van Tycho, is er
weinig tot geen ruimte voor de gedachten en gevoelens van Oliver. Hij blijft daardoor
vlak en verandert ook nauwelijks. Oliver wordt door Tycho getypeerd als een
zwijgzaam, tamelijk nors en stug persoon die vaak een muur rond zich optrekt, vooral
als het gaat over zijn gevoelens. Duidelijk wordt dat zijn ouders gescheiden zijn en
dat hij een problematische relatie met zijn vader heeft. Daar vertelt hij in De dagen
van de bluegrassliefde kort iets over tegen Tycho: ‘“Ik mis hem niet,” zei Oliver.
“Als hij me ziet voelt hij zich schuldig. Als hij me niet ziet, dan vergeet hij me.
Daarom zorg ik dat hij me van tijd tot tijd blijft zien”’ (p. 101).
Die problematische relatie met zijn vader is een van de uitgangspunten van Oliver.
In het intro van het boek waar Tycho en Oliver bij elkaar zijn, vraagt Tycho hoe het
komt dat Oliver nooit over zijn vader praat. Oliver reageert hierop: ‘“Je weet het
niet, Tycho. Je kunt het niet weten. Mijn vader. Ik heb hem bijna”’ (p. 6). Het verhaal
dat daarop volgt, is het verhaal dat Oliver zelf tegen Tycho vertelt. In dit verhaal
leert de lezer Oliver veel beter kennen, omdat het perspectief nu consequent bij Oliver
ligt. Een aantal van de eigenschappen die de lezer uit het eerste boek kent, wordt
bevestigd. Oliver vindt het moeilijk om zijn gevoelens te uiten en uit zich ofwel via
voetbal ofwel probeert de situatie te ontlopen. Telkens wanneer zijn ouders met hem
willen praten over de scheiding loopt hij weg. Zo vlucht hij met zijn neef Bendik
naar het zomerhuisje van de familie om een tijdje op adem te komen en weg te zijn
van de lastige situatie: ‘“Het zijn hun problemen,” zegt Oliver, “en niet die van mij.”
“Denk je dat?” zegt Bendik. “Ja”’ (p. 57). Het feit dat Oliver en zijn vader voor wat
betreft het uiten van hun gevoelens op elkaar lijken, maakt hun relatie extra moeizaam:
‘“Nee, nou,” zegt far, “alleen maar dat, weet je, dat jij en ik hetzelfde zijn. We praten
niet vaak. We weten echt niet hoe dat moet”’ (p. 193).
Oliver vindt het heel moeilijk om om te gaan met het feit dat zijn vader zijn moeder
met meerdere vrouwen heeft bedrogen. Hij krijgt zelfs een aantal keer een droom
waarin hij zijn vader vermoordt. Wanneer hij zich
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aan het eind van het verhaal eindelijk uitspreekt tegenover zijn vader, neemt hij
tegelijkertijd ook afstand van hem: ‘de allerlaatste zin, recht in het gezicht van zijn
vader. “Je mag één ding nooit meer zeggen. Je zei dat jij en ik hetzelfde zijn. Maar
dat is niet waar. Dat weet je nu. Jij en ik, wij zijn dus absoluut en echt helemaal niet
hetzelfde”’ (p. 203). Dat Oliver zich in De dagen van de bluegrassliefde afzijdig
houdt en gesloten is, krijgt door de moeilijkheden en de breuk met zijn vader een
context in Oliver.

De coming-out
Boeken over homoseksualiteit worden ook wel coming-out boeken genoemd,
verwijzend naar een belangrijk moment in het leven van een persoon met een
homoseksuele geaardheid: de openlijke erkenning ervan. Claire Gross die het genre
definieert, vindt dat coming-out boeken homoseksualiteit op een positieve manier
voorstellen:
Queer teen lit is no longer purely a domain of angst-filled secret affairs,
deadly accidents, and ambiguous implications. Similarly, it no longer
needs to be filtered through the eyes of a sympathetic straight character.
While tales of hapless or inspiring queer outcasts were once commonly
told from the point of view of a straight observer now queer protagonists
are more likely to be the stars of their own stories. (Gross, 2013, p. 64)
(mijn cursivering)
Het positieve zit in de stem die het queer personage krijgt. Gross is verder van mening
dat een coming-out boek niet alleen de coming-out op zich moet verbeelden. Ze vindt
dat dat moment moet worden ingebed in een breder verhaal, in feite dus precies wat
Edward van de Vendel zegt te willen met zijn drie boeken over Tycho en Oliver.
Geslacht of geaardheid is immers niet het enige waaraan jongeren hun identiteit
ontlenen, waardoor dit ook niet het enige uitgangspunt mag zijn in het verhaal.
Prescriptief mogen de boeken zeker niet zijn, veeleer descriptief, want er is niet één
juiste manier om uit de kast te komen (Gross, 2013, pp. 64-67).
Een coming-out vertoont gelijkenissen met een initiatie. Centraal in de
initiatieroman, zoals door Joosen en Vloeberghs (2008, pp. 130-132) be-
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schreven, staat de zoektocht naar de identiteit van het hoofdpersonage en de vorming
van zijn of haar karakter. Deze zoektocht verloopt met ups en downs, waarbij de
jongeren met teleurstellingen leren omgaan. Tijdens de zoektocht moeten ze zich
aanpassen aan hun omgeving en integreren in de samenleving. De drie romans van
Van de Vendel verbeelden de ontwikkeling naar volwassenheid van Tycho en Oliver,
en hun zoektocht naar hun eigen identiteit.
De dagen van de bluegrassliefde opent met een scène waarin Tycho de liefde
bedrijft met een vrouwelijke collega op zijn vakantiewerk. Op dit punt in het boek
gaat de lezer ervan uit dat Tycho heteroseksueel is. Dat verandert echter snel: zodra
Tycho Oliver ontmoet, wordt duidelijk dat Tycho meer dan alleen maar vriendschap
voor hem voelt. Hoewel Tycho duidelijk verliefd is op Oliver, laat hij dat niet blijken
aan hem.
Tycho is een rustige en verlegen jongen die tot dat moment voornamelijk
onopvallend door het leven gaat en die door de verliefdheid op Oliver als het ware
wordt overvallen. De dagen van de bluegrassliefde bevat een indirecte coming-out
tegenover zijn ouders. Nadat Tycho in het eerste boek ontdekt dat hij gevoelens heeft
voor Oliver volgt er een belangrijke stap in zijn leven, namelijk zijn ouders inlichten
dat hij op jongens valt. Aangezien hij op kamp is in de Verenigde Staten en zijn
ouders op vakantie in Southampton, kan hij het niet meteen aan hen vertellen. Tycho
stuurt hen telkens kaartjes om te laten weten hoe het met hem gaat en via een dergelijk
kaartje laat hij hen ook weten dat hij verliefd is op Oliver:
Hij schreef: Dag mam, pap. Er is zoveel veranderd. Ik ben heel gelukkig.
Nu ben ik echt verliefd. Op de jongen waar ik eerder over schreef. Zijn
naam is Oliver Kjelsberg, hij komt uit Noorwegen, ik wou dat jullie hem
konden ontmoeten. Het is alsof ik hem al jaren ken. Door hem is alles
fantastisch. Het is echt hoor, het is echt. Schrik niet, want met mij gaat
alles ontzettend goed. Liefs, Tycho. (pp. 52-53)
De coming-out in De dagen van de bluegrassliefde is niet het centrale thema in deze
roman, maar is eerder onderdeel van een groter geheel. Zo vlot als Tycho het voor
zichzelf accepteert, zo zwaar is het voor Oliver die het moeilijk vindt om een
evenwicht te vinden tussen de als macho be-
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kend staande voetbalwereld en zijn liefde voor Tycho. De jongens wonen een tijdje
samen in Noorwegen, maar anders dan Tycho wil Oliver liever niet uitkomen voor
hun relatie. Oliver wil niet dat de omgeving hen ziet als koppel en dat legt heel wat
druk op hun relatie.
Oliver kan of wil niet kiezen tussen zijn voetbalvrienden en Tycho, wat uiteindelijk
ervoor zorgt dat het tot een breuk komt tussen beide jongens. Tycho voelt zich in de
steek gelaten als Oliver toch zijn voetbaltoernooi boven hem verkiest en hierdoor
impliciet aangeeft dat de liefde tussen hen beiden nooit verzoenbaar is met de
buitenwereld. Onderstaand citaat toont aan dat Oliver zichzelf wil zijn zonder dat
iemand daar moeilijk over doet.
‘Luister goed! Ik heb geen zin om gay te zijn! Tenminste niet op die
manier. Ik ben gewoon Oliver Kjelsberg uit Noorwegen en dat is alles. En
Tycho Zeling uit Nederland is degene bij wie ik wil zijn, en al is dat elke
minuut van mijn leven, dan nog wil ik dat niemand daar over loopt te
zeiken [...].’ (p. 68)
In De dagen van de bluegrassliefde en Oliver spreken Oliver en Tycho niet openlijk
en expliciet over homoseksualiteit. In het eerste boek zegt Oliver op een bepaald
moment tegen Tycho dat hij altijd met zijn voetbalvrienden over meisjes meepraat,
als een soort camouflage. In die scene komt wel het Noorse woord voor homo voor,
maar Oliver ontkent dat hij dit is: ‘“Dat zal ik ze nooit vertellen, want ik ben namelijk
geen soper. Ik ben alleen nogal verliefd op jou. En jij bent toevallig een jongen. Dat
is alles”’ (p. 111) (mijn cursivering). Beide jongens durven het woord dus niet openlijk
uit te spreken. Oliver ontkent zelfs op een bepaalde manier dat hij homoseksueel is,
iets wat vaak onderdeel is van het coming-out proces.
Doordat de lezer het perspectief van Tycho krijgt, komt Oliver weinig sympathiek
over. Tycho voelt zich door hem in de steek gelaten. Waarom Oliver zich gedraagt
zoals hij doet, blijft open. Ook de reden waarom Oliver in De dagen van de
bluegrassliefde en in Oliver zoveel moeite heeft om open te zijn over zijn geaardheid,
wordt in geen van de romans helemaal opgehelderd. De lezer leest in Oliver hoe
Oliver met zichzelf in de knoop zit en twijfelt aan wat zijn seksuele voorkeur is.
Hoewel het hem in
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de war brengt, blijft onduidelijk in hoeverre hij het als een probleem ziet. Zijn twijfel
ontstaat doordat hij erotische fantasieën heeft over zijn neef en tevens beste vriend
Bendik:
Het beeld van Bendik die geen shirt meer draagt. Oliver ziet het voor zich
en begrijpt niet waar het vandaan komt, dit beeld. Maar zijn lichaam
reageert op wat hij voor zich ziet. Bendiks naakte borst. Bendiks middel
dat hij met twee handen vast zou kunnen pakken. (p. 43)
De manier waarop Oliver de twijfel over zijn geaardheid uiteindelijk voor zichzelf
verwerkt en hoe hij ermee omgaat, wordt verder niet beschreven. Zijn vriend Bendik
twijfelt niet en heeft al langer begrepen dat Oliver op jongens valt. Hij maakt er een
aantal keer een opmerking over, maar krijgt daarop geen bevestiging van Oliver:
‘Ben, ik ga mee, vanaf nu,’ zegt Oliver. ‘Je gaat niet meer alleen naar een
bar. Naar elke bar ga ik mee.’ Het duurt een tijdje voor Bendik reageert.
Dan trekt hij zijn mond, met die lippen die ook al zo dun zijn, in een
krampachtig lachje en zegt: ‘Ook de homobar?’ Oliver kijkt hem aan,
schudt zijn hoofd en zegt: ‘Klootzak.’ (pp. 144-145)
Tegen het einde van het boek maakt Oliver een einde aan zijn twijfel en vertelt hij
zijn vader over zijn homoseksualiteit. Zijn vader lijkt er wel van te schrikken, maar
probeert het ook direct te accepteren:
‘Ik weet het zeker,’ zegt Oliver, ‘en Bendik weet het ook, hij weet het van
mij. Ik ben niet zoals jullie. Het zal een jongen zijn.’ [...] ‘Jongen,’ stamelt
far, en hij zit daar en hij ziet er finaal omvergeduwd uit, ‘als dat zo is, dan
is het natuurlijk...’ (pp. 202-203)
In het bovenstaande citaat vermeldt Oliver dat hij weet dat Bendik op de hoogte is,
al hebben de twee jongens er nooit over gepraat. De reactie van zijn moeder wordt
niet beschreven en ook of hij het aan zijn voetbalvrienden vertelt en hoe dan, komt
niet aan bod. De lezer kan er ergens vanuit gaan aangezien hij voor zijn geaardheid
uitkomt. Hij heeft het im-
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mers voor zichzelf grotendeels geaccepteerd, maar geëxpliciteerd wordt dat in Oliver
niet.
De acceptatie in Oliver is een opvallende verschuiving ten opzichte van De dagen
van de bluegrassliefde. In deze roman tobt Oliver met zijn geaardheid en heeft hij
het er heel moeilijk mee. In feite heeft hij het er dus in een later stadium - De dagen
van de bluegrassliefde speelt twee jaar na Oliver - moeilijker mee dan in het begin.
Waar in de eerste en derde roman vooral een ontwikkeling in Oliver waarneembaar
is, ziet de lezer in Ons derde lichaam een verandering in Tycho: in dit boek kan hij
wel zijn geaardheid bij naam noemen, iets wat hij niet kon en ook niet deed in De
dagen van de bluegrassliefde. Waar in De dagen van de bluegrassliefde en Oliver
de woorden homo of homoseksualiteit niet voorkwamen, komen ze hier veelvuldig
voor. Toch moet hij eraan wennen om het ineens hardop te horen zeggen en is zijn
connotatie bij het woord negatief. Hoewel zijn ouders achter hem staan en er geen
probleem mee hebben, is het ook voor hen toch aanpassen om het zo definitief te
zien.
‘Goed,’ zei papa, ‘ik denk dat ik iets moet zeggen.’ Hij schoof een leeg
koffiekopje tussen zijn handen heen en weer. Hij zei: ‘Dit is dus hoe ik
het begrijp: je bent zoals je bent. Het is geen keuze.’ ‘Nee,’ zei ik, ‘het is
geen keuze.’ Het bleef even stil. [...] En toen dacht ik: ik moet het hardop
zeggen. Ik moet het zelf hardop zeggen. En ik zei: ‘Ik ben het dus. Homo.’
‘Ja,’ zei mama, ‘je bent dus homo.’ ‘Homo,’ zei papa, ‘ach ja.’ Ik had het,
samen met Oliver, tot dan toe niet hardop willen horen, maar daar aan de
keukentafel zeiden we het zomaar alle drie. Ik vroeg me af of het, als je
het vaak genoeg uitsprak, steeds minder als een scheldwoord zou gaan
klinken. En toen begon mama eventjes te huilen, en dat snapte ik dan ook
weer wel. (pp. 16-17) (mijn cursivering)

Homofobie en verliefdheid
Oliver en Tycho verwerken de ontdekking van hun geaardheid elk op hun eigen
manier. De achtergrond en opvoeding van de jongens speelt hier zeker een rol bij:
in de omgeving van Oliver wordt ‘mannelijkheid’ sterker
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benadrukt dan in die van Tycho. In de voetbalwereld is vaak sprake van homofoob
gedrag. Het is interessant om na te gaan hoe Van de Vendel in zijn roman dat aspect
een plaats geeft. Volgens Crisp (2009) gaan coming-out boeken op twee manieren
om met homofoob gedrag.
Ten eerste kan homofobie worden voorgesteld als hindernis voor homoseksuele
koppels op zoek naar geluk en acceptatie. De andere manier is het tegenovergestelde:
in deze boeken leven de personages in een maatschappij waarin homofoob gedrag
of discriminatie ontbreekt en ze op een natuurlijke en zorgeloze manier relaties
kunnen ontwikkelen (Crisp, 2009, pp. 333-336).
Tycho en Oliver kunnen niet zorgeloos genieten van hun eerste grote liefde in De
dagen van de bluegrassliefde, aangezien de buitenwereld de relatie tussen de twee
jongens impliciet dan wel expliciet afwijst en veroordeelt. Tycho en Oliver worden
twee keer negatief aangesproken op hun relatie. Een eerste confrontatie speelt zich
af op het zomerkamp in de Verenigde Staten: de kampdirecteur ontdekt dat de twee
jongens een relatie hebben en voert apart met hen een gesprek. De directeur geeft
mee dat hij niets tegen homoseksuelen heeft, maar hij vindt wel dat de jongens een
voorbeeldfunctie hebben voor de kinderen. Hij vraagt hen om discreet te zijn en na
te denken over hun relatie. Kort na dat gesprek stuurt hij ze toch naar huis omdat ze
in aanraking zijn gekomen met de politie en de regels van het zomerkamp dit
verbieden. Hoewel dat de officiële reden is, lijkt de relatie van de jongens mee te
spelen.
De tweede keer dat ze aangesproken worden op hun relatie is in Noorwegen
wanneer Tycho toch meegaat naar het grote voetbaltoernooi. Tycho reist Oliver
achterna zonder dat deze hier iets van af weet. Tijdens een training duikt Tycho plots
op en speelt zelfs even mee met de ploeg omdat ze spelers te kort hebben. Nadat hij
toevallig scoort, vliegt hij in de armen van Oliver, zonder na te denken over de reactie
van de omgeving. De trainer van Oliver heeft dat gezien en neemt Tycho na de match
apart voor een gesprek. Volgens hem zijn voetbal en homo's geen goede combinatie
en leidt Tycho Oliver alleen maar af:
‘Hij wil ontdekt worden. En dat kan. In dit toernooi. Er lopen scouts rond,
ook voor hem. Het is nog niet te laat, maar wel als hij steeds
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afgeleid wordt. Door jou, Tycho. Door zijn persoonlijke omstandigheden.
Die natuurlijk geen probleem mogen zijn, begrijp me goed. Er is ook geen
probleem. Maar sport en homo...’ Opeens schreeuwde Tycho dwars door
zijn woorden heen. Hij was opgestaan en schreeuwde: ‘Hou je kop dan
man! Hou dan gewoon je bek!’ (p. 136)
Beide personages tonen openlijk hun afkeur tegenover homoseksuelen, al doet de
voetbaltrainer dit explicieter dan de kampdirecteur. De kampdirecteur zegt niet
letterlijk tegen de jongens dat hij zelf iets tegen hun relatie heeft, maar impliciet geeft
hij wel die boodschap mee. Door ze uiteindelijk naar huis te sturen en hun ouders in
te lichten wordt zijn opvatting duidelijk. Beide heren gedragen zich homofoob en
discrimineren. Naar analogie van Crisp, belemmert dit gedrag een zorgeloze en
geaccepteerde relatie tussen Tycho en Oliver.
Van de Vendel toont op deze manier in de romans beide kanten van een
homoseksuele liefde: Tycho is verliefd, maar wordt geconfronteerd met mensen die
moeite hebben met homoseksualiteit. Door de voetbalwereld als setting te kiezen,
lijkt Van de Vendel het taboe op homoseksualiteit in die sport te willen aankaarten.
Hij doet dat echter op een paradoxale manier, omdat de problemen die Oliver heeft
met zijn geaardheid het taboe als het ware bevestigen.
De reden waarom mannelijkheid voor Oliver een belangrijke rol speelt, is deels
terug te voeren op zijn opvoeding en deels op de verwachting die zijn omgeving van
hem heeft. In Oliver wordt duidelijk dat de natuur een grote rol heeft gespeeld in
zijn opvoeding en eigenlijk nog steeds speelt. Activiteiten in de natuur worden vaak
als exclusief mannelijk gezien vanwege hun zware en stoere karakter. Oliver's ouders
hebben een huisje aan een meer waar de familie samenkomt om te gaan vissen,
wandelen en skiën. Bendik en Oliver gaan samen vissen en een tijdje kamperen. Met
zijn vader maakt Oliver samen met Bendik een kanotocht door de Noorse natuur.
Sport en natuur zijn hier heel nauw met elkaar verbonden en die link zorgt er op een
bepaalde manier voor dat Oliver niet anders gewoon is dan zich stoer en mannelijk
voor te doen. Hoewel Bendik zijn beste vriend is, kan Oliver niet honderd procent
zichzelf zijn bij hem, hij moet als het ware een stoer masker opzetten. Dit komt
doordat Bendik vaak opmerkin-
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gen maakt tegen Oliver over het feit dat hij zieh niet zo vrouwelijk moet voordoen
en zich moet vermannen: ‘“Jij met een kat,” zegt Bendik. “Beetje soft voor een keeper
van het eerste. Als ik het zeggen mag”’ (p. 37). Bendik heeft stereotiepe denkbeelden
over mannelijkheid en denkt daarbij in tegenstellingen: mannelijkheid staat lijnrecht
tegenover vrouwelijkheid, waardoor mannelijkheid geassocieerd wordt met
heteroseksualiteit en zeker niet met homoseksualiteit. Ondanks dat Bendik zich zeer
stoer en mannelijk voordoet, kan hij toch heel goed over zijn gevoelens praten: Bendik
spoort Oliver ook aan om met zijn ouders te praten en niet zomaar weg te lopen.
De uitingen van mannelijkheid gaan in Oliver niet zo ver als in De dagen van de
bluegrassliefde waar effectief homofoob gedrag optreedt, maar Oliver krijgt wel te
maken met commentaar van zijn beste vriend: ‘“Wat is er?” vraagt Bendik. “Niks,”
zegt Oliver, “ik haal een trui.” “Ah,” zegt Bendik. “Jij ook?” “Welnee,” zegt Bendik,
“ik ben niet zo'n meisje als jij”’ (p. 193).
Qua thematiek zien we in Ons derde lichaam juist het tegenovergestelde van in
De dagen van de bluegrassliefde en Oliver op het vlak van mannelijkheid. Dit boek
speelt zich af tegen de achtergrond van een artistieke omgeving, onder meer omdat
Tycho zich inschrijft voor de Nationale Schrijfacademie en in zijn vrije tijd gedichten
schrijft. Zijn huisgenoten Vonda en Moritz zijn respectievelijk zangeres en danser,
door wie Tycho zich meer van zijn creatieve kant kan laten zien. De artistieke wereld
wordt gezien als homo-vriendelijker en openlijker over homoseksualiteit in
tegenstelling tot de voetbalwereld waar er echt een taboe heerst rond homoseksualiteit.
Verder is het Songfestival ook heel populair onder homo's. Van de Vendel speelt in
op het clichématige onder meer doordat verschillende personages voorkomen die
net zoals Tycho en Moritz homoseksueel zijn en ervoor zorgen dat het lijkt op een
soort van homonormativiteit: alsof de wereld vanuit een homoseksueel standpunt is
opgebouwd.
Mannelijkheid speelt in Ons derde lichaam in veel mindere mate een rol in
vergelijking met het eerste en laatste boek: de homoseksuele personages kunnen
zichzelf zijn en hoeven zich niet anders voor te doen om binnen de maatschappij te
passen. Homofoob gedrag ontbreekt in het
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boek: de personages worden nergens gediscrimineerd, onderdrukt of berispt. In
tegenstelling tot De dagen van de bluegrassliefde waar homoseksualiteit gecombineerd
wordt met negatieve gevoelens, straalt dit boek een hoopvolle en positieve boodschap
uit. Misschien zelfs te hoopvol, aangezien Van de Vendel homoseksualiteit door een
roze bril laat zien en niet de twee kanten van het verhaal toont zoals hij dat deed in
De dagen van de bluegrassliefde. Voor Tycho loopt alles heel vlot en niemand heeft
nog problemen met zijn geaardheid.

Variaties in het patroon
Ondanks dat de drie boeken een eenheid vormen, zijn er toch een aantal verschillen
waarneembaar. Dit zorgt ervoor dat de boeken een autonomie krijgen, waardoor ze
losstaand van elkaar te lezen zijn. De dagen van de bluegrassliefde en Ons derde
lichaam focussen voornamelijk op Tycho's geaardheid en de bijhorende coming-out(s).
Bij Oliver is de ontdekking van zijn geaardheid eerder een zijverhaal en ligt de nadruk
voornamelijk op hoe Oliver de scheiding van zijn ouders probeert te verwerken. Het
boek bevat wel een coming-out, maar die wordt nogal snel afgehandeld en komt niet
zo overtuigend over.
Dit heeft te maken met het feit dat de drie boeken homoseksualiteit voorstellen
op een andere manier. De verschillen zitten voornamelijk in hoe de andere personages
en de omgeving tegenover homoseksualiteit staan: in De dagen van de bluegrassliefde
heeft Tycho's omgeving problemen met zijn relatie met Oliver, meer specifiek gaat
het om de kampdirecteur en voetbaltrainer. We zien heteronormativiteit en
mannelijkheid in de personages door de invloed van de voetbalwereld, we kunnen
zelfs spreken van homofoob gedrag. Oliver zelf worstelt ook met zijn geaardheid en
heeft het moeilijk om zichzelf te accepteren. In Oliver verschuiven de reacties van
de omgeving naar de achtergrond en draait het hoofdzakelijk om hoe Oliver zichzelf
ontdekt en hoe hij daarmee omgaat. Tycho ondervindt in Ons derde lichaam geen
enkele negatieve reactie meer op zijn relatie, er is enkel tolerantie doordat een groot
aantal personages ook homoseksueel zijn.
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Van de Vendel laat de lezers in zijn boeken wel de twee uitersten van een
homoseksuele liefde zien: in De dagen van de bluegrassliefde toont hij dat mensen
een conservatieve opvatting over homoseksualiteit kunnen hebben en dat jongeren
van hen kritiek kunnen krijgen op hun relatie. Hij komt hierdoor realistisch over,
zonder ooit te pessimistisch te worden of de lezer een gevoel van wanhoop te geven.
Dit doet hij door de nadruk te leggen op het romantische aspect van Tycho's
verliefdheid. Oliver zien we in De dagen van de bluegrassliefde en Oliver worstelen
met wat de reacties van de buitenwereld zouden zijn over zijn geaardheid, hij gaat
er als het ware gebukt onder dat hij niet volledig zichzelf kan zijn. In Ons derde
lichaam daarentegen toont Van de Vendel een ideaal uitgangspunt waar homoseksuele
personen volledig geaccepteerd zijn en een zorgeloos leven kunnen leiden zonder
discriminatie.

Conclusie
De besproken romans van Van de Vendel gaan alle drie over liefde, vriendschap en
familie, maar ze verschillen in de nadruk die elk van de thema's krijgt. In De dagen
van de bluegrassliefde speelt de eerste grote en allesomvattende liefde een belangrijke
rol en moeten de jongens voor hun relatie opkomen en zich verdedigen. Ons derde
lichaam beschrijft de invloed van vriendschap op iemand en hoe die druk kan leggen
op een persoon. Bij Oliver wordt duidelijk hoe familie een invloed kan hebben op
iemand zijn leven en karakter. Aan de hand van de drie thema's beschrijft Van de
Vendel de innerlijke groei van Tycho en Oliver. Ze leren omgaan met teleurstellingen
en moeilijkheden in het leven zoals een liefdesbreuk, een vriendschap die onder druk
staat, een scheiding en bovenal een seksuele geaardheid die nog altijd niet als
vanzelfsprekend wordt geaccepteerd.
Beiden gaan op hun eigen manier met die ontwikkeling om, mede doordat hun
achtergrond en omgeving ook anders is. Voor Oliver neemt mannelijkheid een
belangrijke plaats in in zijn leven en dat heeft als gevolg dat hij zich geremd voelt
om openlijk voor zijn geaardheid uit te komen. Tycho daarentegen beleeft een hele
vlotte coming-out. Hoewel Tycho en Oliver misschien tegenpolen zijn qua karakter,
willen ze uiteindelijk juist
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hetzelfde: een zorgeloze en geaccepteerde relatie. Die overgang naar volwassenheid,
de zogenaamde initiatie, loopt als een rode draad door de drie boeken heen en zorgt
voor de samenhang tussen de drie verhalen.
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De lente is begonnen en ik zie het niet
Over Eén mens is genoeg van Els Beerten
Maaike Vaes

In haar nieuwste boek Eén mens is genoeg (2014) neemt Els Beerten de lezer mee
naar het Vlaanderen van de vijftiger, zestiger en begin zeventiger jaren van de vorige
eeuw. In drie qua omvang vergelijkbare delen ontvouwt zich het verhaal van Juliette
en Wilfried. In het eerste deel maakt de lezer kennis met Juliette, geboren in 1944,
en met het gezin waarin Juliette opgroeit. De hardwerkende, drankzuchtige en
muzikale vader die zijn dochter op handen draagt: ‘“Ons Julietteke” (...). “Ons.
Geboren om te schitteren”’ (p. 11)1 en de labiele, dominante en nymfomane moeder.
Juliette groeit op met haar zeven jaar oudere broer Louis en haar acht jaar jongere
zusje Mia. Als Juliette vijftien jaar is, overlijdt haar vader en verlaat Louis het huis,
omdat hij niet overweg kan met zijn moeder, in zijn ogen een komediante. De sterfdag
van haar vader omschrijft Juliette als ‘de ongelukkigste dag’ (p. 20) van haar leven.
Juliette gaat met tegenzin aan het werk, ze heeft haar vader namelijk beloofd voor
haar moeder en zusje te zullen zorgen.
Dan gaat het nogmaals mis. Moeder heeft aandacht van mannen nodig en trekt die
aandacht door haar jongste dochter ziek te maken; ze vergiftigt haar met laudanum.
‘En toen gebeurde het. Ons Mia stopte met ademen’ (p. 61). Na een vergeefse poging
van de artsen om Mia te redden, vertelt

1

Bij citaten uit het boek Eén mens is genoeg vermeld ik omwille van de leesbaarheid alleen
het paginanummer.
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moeder dat Mia is overleden. Juliette verwacht dat moeder haar schuld aan Mia's
dood zal ontkennen: ‘En ze zou het weer draaien en keren tot het uiteindelijk níét
haar schuld was’ (p. 73). Dan slaan bij Juliette de stoppen door:
Ik denk dat ik doormidden scheurde, zoiets moet het zijn geweest. Ik moet
op haar afgevlogen zijn, met mijn handen recht voor mij uit, zodat ze tegen
de grond ging. En met haar ik ook. Met mijn hoofd op haar borsten hoorde
ik haar brullen dat ik helemaal zot geworden was en ze mij zou laten
opsluiten voor de rest van mijn leven. Zoals ze ons Mia alles had afgepakt,
ons vader zijn hart had laten ontploffen en onze Louis het huis had uit
gejaagd, zo zou ze van mij ook niks meer overlaten. Ik ging op haar zitten.
Terwijl ze stampte, schopte, krabde en sloeg, greep ik haar hals beet en
kneep het lawaai uit haar lijf. En nog zweeg ze niet. In een flits zag ik het
broodmes op de keukentafel. Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,
wij danken u, oh Heer. (p. 75)
Na haar daad wordt Juliette voor langere tijd in een heropvoedingskliniek opgenomen.
Wanneer ze op haar drieëntwintigste weer buiten staat, wacht Louis haar op. Samen
met zijn verloofde Rosa probeert hij tevergeefs Juliette de wereld weer in te trekken
door haar te laten optreden als zangeres. Louis en Juliette maken elders een nieuwe
start.
In het tweede deel van het boek verlegt Beerten het perspectief naar Wilfried, uitbater
van het dorpscafé en gemankeerd profwielrenner. Louis en Wilfried raken bevriend
en organiseren samen een wielerwedstrijd om publiek naar het café te trekken. Ook
nu weer slaat het noodlot toe. Louis krijgt een hartstilstand bij de koers en overlijdt.
Wilfried worstelt met zijn eigen verdriet en met de pijn van Juliette, op wie hij verliefd
is geworden. Juliette ontkent Louis' dood en zet haar leven stil in afwachting van
zijn terugkeer. Een breekijzer is nodig om beider verdriet te doorbreken. Die rol
wordt onbewust maar met succes vervuld door Wilfrieds nichtje Lili, in de ogen van
Juliette een ‘schoon kind’ (p. 190), maar in de ogen van Wilfried een ‘snotneus’ (p.
179):
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Niet te schatten, die snotneus. Zit ik al maanden mijn moed bijeen te rapen,
loopt zij gewoon naar binnen bij Juliette, zit mee aan tafel, legt haar ook
nog eens turnoefeningen op. En niemand die het haar heeft uitgelegd. Wat
ze best zegt en doet, waarover ze vooral moet zwijgen. (p. 235)
Het genezingsproces, beschreven in het derde deel van het boek, wordt afwisselend
gezien door de ogen van Juliette en Wilfried. Juliette lijkt zich voorzichtig open te
willen stellen voor het leven en voor Wilfried: ‘De knop omdraaien, meer is het niet.
Zo hebben ze het mij gezegd. En dat ik alleen weet waar die knop staat’ (p. 251).

Alleen wie stilstaat versteent
Zo beschreven lijkt het een standaard verhaal over de liefde die alles overwint, maar
Beerten overstijgt dit cliché. Eén mens is genoeg is een boek dat zich niet snel
gewonnen geeft. Pas na een tweede lezing, toen de drang om de plot te kennen
verdween, vond ik de rust om in de karakters te kruipen en ontdekte daarmee de
schoonheid van het boek. Beerten kan als geen ander de innerlijke wereld van haar
personages beschrijven. Bondig en niet sentimenteel beschrijft zij wat haar personages
overkomt en geeft zij inzicht in hun verwoede pogingen om daar mee om te gaan.
Zo vertelt Juliette: ‘Mij staken ze in een verbeteringsgesticht’ (p. 76) want ‘Ik was
mezelf verloren’ (p. 79) en zoekt Wilfried een manier om de dood van vriend Louis
te verwerken: ‘Ik reed en ik reed. Stilaan werd mijn kop toch wat leger. In het begin
had ik het niet eens door. Zo ongemerkt gebeurde het’ (p. 169).
Ook in andere boeken van Beerten, zoals Lopen voor je leven2 en het meermaals
bekroonde Allemaal willen we de hemel3 speelt de psyche van de personages een
belangrijke rol. Alle personages worstelen met de ge-

2
3

Verscheen in 2003 en werd bekroond met de Gouden Zoen 2004, 1e prijs KJJ-Vlaanderen
2005 en Kleine Cervantes 2005.
Verscheen in 2008 en won de Boekenleeuw 2009, de Gouden Lijst 2009, Gouden Uil Prijs
van de Jonge lezer 2009, White Raven 2009, Nienke van Hichtum Prijs 2010, Prijs Lod
Lavki 2012 en de Cultuurprijs Vlaanderen voor Jeugdliteratuur 2013.
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volgen van gebeurtenissen en van hun daden. In Lopen voor je leven moet Noor in
het reine zien te komen met de dood van vriendin Linda en in Allemaal willen we de
hemel maken de personages - in de context van de Tweede Wereldoorlog - keuzes
die consequenties hebben waar ze mee moeten leren leven. Deze drie boeken gaan
in essentie over wat treffend verwoord wordt in Allemaal willen we de hemel: ‘Ach
kind, zei mijn moeder, je hebt een hart zo groot als de wereld. Diep ademhalen en
verder lopen, zei ze ook nog. Alleen wie stilstaat versteent’ (p. 327). Verwerk dat
wat je overkomt, neem verantwoordelijkheid voor de keuzes die je hebt gemaakt en
vooral kom in actie. Het overdenken van de gebeurtenissen tijdens het lopen van de
marathon loutert Noor. Ward, uit Allemaal willen we de hemel, redt zijn ziel door
terug te keren naar België en zichzelf aan te geven en Juliette kan het leven weer
voorzichtig omarmen door toe te geven dat Louis niet meer terugkomt. Gedurende
het trage herstelproces realiseert Juliette zich: ‘De lente is begonnen en ik zie het
niet’ (p. 186). Juliette opent langzaam haar hart. Beerten leert haar personages, in
ieder geval in de drie genoemde boeken, en haar lezers met vallen en opstaan te
kijken naar het ontluikende groen van de lente, symbool van een nieuw begin.

Goesting
Het gebruik van het Vlaams gekleurde taalgebruik is een opvallend kenmerk in Eén
mens is genoeg. De mate waarin Vlaamse zinsneden en uitdrukkingen gebruikt
worden is sterker dan in bijvoorbeeld Allemaal willen we de hemel. In het boek staan
uitdrukkingen als ‘“Ge moogt gerust zijn, Pa”’ (p. 18) en ‘“De mensen willen iets
beleven als ze op café gaan”’ (p. 131) en veel typisch Vlaamse woorden, zoals de
meerdere malen voorkomende werkwoordsvorm ‘hadt’ en een woord als ‘goesting’.
Wilfried neemt Juliette mee naar de bioscoop, maar de gehoopte toenadering blijft
uit:
Geen kus uitgewisseld, niet eens een zucht geslaakt. Drie uur lang
opbranden van de goesting. Zelfs uw grootste vijand wenst ge het niet toe.
(p. 153)
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Beerten zelf zegt, in een interview met Bea Ros,4 dat omgaan met verlies een
belangrijk thema is in het boek. Tijdens het schrijven beheersten verdrietige
omstandigheden het privéleven van Els Beerten, waardoor het voor haar een
persoonlijk boek is geworden: ‘Ik moest leren dat het normaal is iemand te verliezen.’
Het schrijven in het Vlaams hoorde daarbij en was een bewuste keuze. ‘Ik moest het
gewoon proberen en mijn hart volgen. Dit is echter voor mij, mijn personages zouden
anders echt vals hebben geklonken.’ Het Vlaams in Eén mens is genoeg versterkt de
sfeer van onthechting en beklemming.
De schrijfstijl van Els Beerten is ingetogen of zoals Edward van de Vendel zegt: ‘rap
en puntig met een minimum aan uitwaaiering.’5 Er staat geen woord te veel in. Zo
is Juliette in de war als Lili haar voor het eerst bezoekt en haar overvalt met haar
spontaniteit. Door de ogen van Juliette zien we dit als volgt: ‘Ze zucht, gooit haar
haren over haar schouders en kijkt mij aan. “Naar het schijnt kunt gij nog veel beter
zingen.” Als onze Louis hier was’ (p. 191). In deze laatste, slechts vijf woorden
omschrijft Beerten treffend het verdriet en onvermogen van Juliette. Muziek wordt
ingezet om de behoeften van de hoofdpersonages te verbeelden. Het lied Moonriver
- ‘Het nummer van Juliette, altijd geweest’ (p. 249) - laat zien dat mensen elkaar
nodig hebben om verdriet te overwinnen en Somewhere over the rainbow toont hun
hunkering naar geluk.
Het met zo weinig woorden omschrijven van emoties leidt soms tot enige afstand
bij de lezer. De aanloop naar de fatale ziekte van Mia en het overlijden van moeder
bedraagt amper vijftig pagina's. Daarin krijgt de lezer hints over de psychisch zieke
moeder (‘“Een mens is niet van ijzer, ons ma al helemaal niet”’, p. 18) maar komt
er niet achter in welke mate dit tot de jonge Juliette doordringt, die heen en weer
geslingerd wordt tussen boosheid, begrip en verdriet. Dat Juliette, door razernij
gedreven, haar moeder ombrengt, komt daardoor toch enigszins onverwacht.

4
5

Interview d.d. 1 november 2014. Geraadpleegd op 2 mei 2015 via:
http://www.leesplein.nl/jongerenliteratuurplein/auteur-uitgelicht/els-beerten/210
Geraadpleegd op 2 mei 2015 via:
http://edwardvandevendelleestips.blogspot.nl/2014/08/een-mens-is-genoeg-els-beerten-querido.html
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Het schoon kind
De jeugd van Juliette wordt in het eerste deel van het boek met zevenmijlslaarzen
beschreven, zoals ook Bas Maliepaard schrijft: ‘Alsof ze niet kan wachten om aan
het echte verhaal te beginnen: dat over een getraumatiseerde jonge vrouw die haar
toekomst uiteen ziet spatten en zich van de wereld afkeert.’6 Het tweede en het derde
deel van het boek omspannen een korter tijdsbestek waardoor er meer rust in het
verhaal komt. Beerten vertelt dat ze ervoor heeft gekozen om het tweede deel vanuit
Wilfried te schrijven om te laten zien hoe de omgeving reageert op iemand als Juliette.7
Inzicht in de gestage verwerking van het verdriet krijgt de lezer in het derde deel,
zoals gezegd, afwisselend door de ogen van Juliette en Wilfried. De auteur geeft
hierdoor op een boeiende manier een beeld van het innerlijk van beide personages.
Dat inzicht wordt versterkt door commentaar van andere personages op hun gedrag.
Vooral de opmerkingen van Lily dragen hieraan bij. Dat ‘schoon kind’ veroorzaakt
een reactie die laat zien wat er van binnen gebeurt en geeft de lezer daardoor een
extra inkijkje in het verwerkingsproces. Het volgende voorbeeld illustreert dit.
Juliette nodigt Lili uit te blijven eten:
Ze dekt de tafel. Drie borden, drie glazen, drie keer bestek.
‘Uw broer,’ knikt ze.
‘Mijn broer.’
‘Wat als hij niet terugkomt,’ zegt ze.
‘Maar hij komt terug.’ (p. 232)
Als Lili later weer bij Juliette is:

6
7

Recensie van Bas Maliepaard ‘Ik ben vastgelopen’ in Trouw, d.d. 6 september 2014.
Gedownload op 2 mei 2015 via: van www.basmaliepaard.nl
Interview d.d. 1 november 2014. Geraadpleegd op 2 mei 2015 via:
http://www.leesplein.nl/jongerenliteratuurplein/auteur-uitgelicht/els-beerten/210
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Opeens voel ik haar blik op mij.
‘Twee,’ zegt ze.
‘Twee?’‘Borden. Ge zijt uw broer vergeten.’
Mijn hart. Het stopt. (p. 242)
Deze interactie met derden maakt het beeld van de lezer over het onvermogen van
Juliette en Wilfried compleet. Dat de beoogde geliefden elkaar uiteindelijk vinden,
ligt erg voor de hand. Het einde van Eén mens is genoeg is daarmee minder verrassend
dan het einde van Allemaal willen we de hemel.
Eén mens is genoeg doet qua stijl en thematiek denken aan Kom hier dat ik u kus
van Griet op de Beeck dat ook in 2014 verscheen. Ook dit boek verhaalt over
verdrietige gebeurtenissen binnen een Vlaamse familie en de gevolgen daarvan voor
het leven van het hoofdpersonage. Het Vlaamse dorpsleven en de centrale rol van
het koersen zijn ook te herkennen - zij het in geheel andere vorm - in De helaasheid
der dingen van Dimitri Verhulst (2006) en bij Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk
voor min-twaalfjarigen won van Ivo Victoria (2009), eveneens twee romans voor
volwassenen. De overeenkomsten met deze romans laten zien dat hoewel Eén mens
is genoeg is uitgebracht als jeugdboek, de roman niet eenduidig als jeugdroman te
typeren is. In Eén mens is genoeg staan universele levensvragen centraal, het is
daarmee een leeftijdloos boek dat de potentie heeft om zowel jonge als volwassen
lezers te raken.

Primaire literatuur
Beerten, Els, Allemaal willen we de hemel. Amsterdam/Antwerpen, Em.
Querido's Uitgeverij BV, 2013.
Beerten, Els, Eén mens is genoeg. Amsterdam/Antwerpen, Em. Querido's
Uitgeverij BV, 2014.
Beerten, Els, Lopen voor je leven. Amsterdam/Antwerpen, Em. Querido's
Uitgeverij BV, 2010.
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Een must voor elke jeugdboekenliefhebber
Een langverwachte, nieuwe geschiedenis van de Nederlandse
jeugdliteratuur
Sylvie Geerts
All history is present history in the sense that the concerns of the present
are bound somehow to affect the way history is studied and written. All
history is also personal, since it is impossible to avoid the influence of
one's own opinions and prejudices on the selection and emphasis of one's
historical material.
(Paul Cartledge)

Dat Een land van waan en wijs een hiaat vult in het aanbod aan goede en toegankelijke
Nederlandstalige studies over jeugdliteratuur lijdt geen twijfel. Met onder meer
Jeugdliteratuur bestaat niet (Van den Hoven, 2011), Jeugdliteratuur in perspectief
(Ghesquière, 2009), Uitgelezen jeugdliteratuur (Joosen en Vloeberghs, 2008) en
Leesbeesten en boekenfeesten (Van Coillie, 1999) is er aan wetenschappelijke en
tezelfdertijd erg leesbare actuele inleidingen in de werking en kenmerken van
jeugdliteratuur in de Lage Landen allerminst een tekort. Professionals,
geïnteresseerden en studenten op zoek naar een historisch overzicht, konden tot hier
toe echter slechts teruggrijpen naar het in 1989 verschenen De hele Bibelebontse
berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de
middeleeuwen tot heden (redactie Nettie Heimeriks & Willem van Toorn), en naar
de aanvulling daarop uit 2000: Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis
van de kinder- en jeugdliteratuur (redactie Berry Dongelmans e.a.).
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In de jaren negentig van de vorige eeuw en het nieuwe millennium is het gezicht van
de jeugdliteratuur binnen en voorbij de taalgrenzen echter sterk veranderd. Daarbij
heeft ook de wetenschappelijke studie van het veld nieuwe elementen onder de
aandacht gebracht. Bovendien heeft Vlaanderen zich, zowel wat aanbod aan
jeugdliteratuur, als aan bekwame wetenschappers betreft, steeds overtuigender op
de kaart gezet. Vooral om die redenen was de roep om een herziening en aanvulling
van de bestaande, intussen vijfentwintig jaar oude, geschiedenis de laatste jaren groot
geworden. Stellen dat het hoog tijd was voor een nieuwe geschiedenis van de
jeugdliteratuur doet dus zeker geen afbreuk aan het werk van de redactie en de auteurs
van de Bibelebontse berg en ik wil deze recensie dan ook niet opvatten als een
vergelijking tussen beide werken. Laat ik wat dat betreft volstaan met de woorden
van Brits oudhistoricus Paul Cartledge dat elke geschiedenis ‘present’ en ‘personal’
is. En evenals de Bibelebontse berg, is Een land van waan en wijs zo'n contemporaine
en persoonlijke geschiedenis. Dit keer heeft het kruin van de Nederlandse én Vlaamse
jeugdliteratuuronderzoekers de handen in elkaar geslagen met als resultaat een
doorwerkt, sterk onderbouwd, boeiend, aangenaam en up-to-date leesavontuur. De
hooggespannen verwachtingen zijn ingelost en de leemte op mijn jeugdboekenplank
is alvast ingevuld.

Een veelbelovende onderwerpskeuze in de index
Eindredacteurs Rita Ghesquière, Vanessa Joosen en Helma van Lierop-Debrauwer
vertrekken voor de opbouw van hun geschiedenis van hedendaagse topics in het
jeugdliteratuuronderzoek en uiteraard komen ook de persoonlijke specialisaties van
de verschillende redacteurs op de voorgrond te staan. Als uitgangspunt dient niet een
volledige chronologische opbouw van het boek, maar een thematische aanpak volgens
verschillende jeugdliteraire genres waarover telkens een specialist aan het woord
wordt gelaten. Sommige van de besproken genres liggen voor de hand, zoals
fantasieverhalen (Sanne Parlevliet), kinderpoëzie (Jan van Coillie) en historische
jeugdboeken (Bea Ros). Al even verwacht en noodzakelijk is de aandacht voor
prentenboeken en geïllustreerde jeugdboeken (Saskia de Bodt en Rita Ghesquière),
adolescentenliteratuur (Peter van den Hoven en
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Helma van Lierop-Debrauwer) en bewerkingen van sprookjes, mythen en andere
volksverhalen (Vanessa Joosen). Jacques Dane en Rita Ghesquière bespreken het
klassieke genre van de religieuze jeugdliteratuur en gaan vandaar over op filosofische
kinderboeken, eerder een terugkerend thema dat over verschillende genres heen loopt.
Bij de lijst klassieke jeugdliteraire genres horen ook meisjes- en jongensboeken (Bea
Ros en Sofie De Jonckheere) en gezinsboeken en schoolverhalen (Rita Ghesquière
en Vanessa Joosen). Andere onderwerpen zijn eerder verrassend. Zo wordt het
beeldverhaal (Pascal Lefèvre) niet als vanzelfsprekend tot de jeugdliteratuur gerekend
en ook de uitgebreide aandacht voor jeugdtijdschriften (Marjoke Rietveld-van
Wingerden) is verfrissend. Het relatief grote aandeel aan hoofdstukken over
intermedialiteit in de jeugdliteratuur plaatst dit boek stevig in de 21e-eeuwse traditie
van jeugdliteratuur(onderzoek). Naast jeugdtheater (Marja Käss en Helma van
Lierop-Debrauwer) en verfilmde jeugdliteratuur (Anke Brouwers), wordt ook het
verband tussen radio en televisie (Lies Wesseling) en games en apps (Sybille Lammes)
onder de loep genomen. Kortom, een index die op zich al de nieuwsgierigheid en
leeslust opwekt. De weinige punten van kritiek die ik in het vervolg van deze
bespreking kan neerschrijven, zijn veeleer persoonlijke bedenkingen, aanvullingen
tot zelfs details. Zo vraag ik me op basis van de index meteen af waar de bewerkingen
van ‘klassiekers’ uit de volwassenenliteratuur zijn gebleven en vermoed ik dat
dierenverhalen - vaak als afzonderlijk jeugdliterair genre gezien - hier als een subgenre
van fantasieverhalen worden beschouwd. Persoonlijk word ik als lezer liever wat
meer bij de hand genomen en mis ik een verantwoording voor de keuze van de in de
spotlight gezette genres en thema's en voor de volgorde waarin ze aan bod komen.

Een helder overzicht als inleiding
Als inleiding op het werk hebben de eindredacteurs samen een ‘geschiedenis van de
jeugdliteratuur in vogelvlucht’ geschreven. Dit zowel thematisch, temporeel, als
geografisch zeer breed opgevatte overzicht is erg geschikt als kennismaking met de
Nederlandstalige jeugdliteratuur in internationale context. Er is aandacht voor
pedagogen, denkers en auteurs
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uit binnen- en buitenland van de oudheid tot heden. In een korte aanloop zetten de
auteurs met een gedicht van Ted van Lieshout mooi de toon met een rake omschrijving
van het potentieel dat jeugdliteratuur in zich draagt als vernieuwende vorm van
literatuur, als ode aan de verwondering: ‘kinderboeken leren je met nieuwe ogen
kijken en “de voor-het-eerstheid” van de dingen zien’ (p. 11). Ook het gevarieerde
aanbod aan boeken voor jongeren wordt aangehaald. Een wat vreemde stelling vind
ik dat ‘zelfs het e-book [...] zijn weg naar kinderhanden [vindt]’ (p. 11; cursivering
toegevoegd). Toegegeven, het gaat om een detail, maar mij lijkt het juist erg logisch
dat nieuwe media op de volgende generatie zijn gericht.
Verder leggen de auteurs uit hoe de prikkelende titel, gebaseerd op Paul Biegels
De kleine kapitein in het land van waan en wijs, wijst op een terugkerend
aandachtspunt in het boek, namelijk de spanning tussen de ontspannende en de
pedagogische, socialiserende functie van de jeugdliteratuur. Een spanning die op de
spits wordt gedreven in de hedendaagse jeugdliteratuur, waar ook de esthetische
functie een belangrijke speler wordt die voor tegenstrijdige impulsen zorgt. De auteurs
kozen voor hun overzicht in vogelvlucht voor een indeling in vijf periodes van ‘voor
de achttiende eeuw’ tot ‘de tweede helft van de twintigste eeuw’ - onder die laatste
noemer wordt vreemd genoeg ook de 21e eeuw besproken - waarbij ze systematisch
aandacht besteden aan kindbeelden, de boekenmarkt en tendensen van vernieuwing.
De aanzienlijke en genuanceerde aandacht die niet alleen hier, maar ook doorheen
het hele boek, wordt besteed aan veranderende visies op jongeren geldt voor mij als
een van de grote sterktes van deze nieuwe geschiedenis. De korte en ietwat vage
omschrijving van de opzet van het boek in deze inleiding laat een aantal vragen open
die voor een belangrijk deel beantwoord worden in de uitgebreide verantwoording
achteraan. Het feit dat de auteurs aangeven ‘grensverleggende boeken’ voorop te
stellen die ‘zonder meer kunnen meedingen naar de grote L van Literatuur’ (p. 12)
valt bij mij wat moeilijk. Een dergelijke sterk normatieve literatuuropvatting vraagt
meer duiding en ik hoor er toch een zweem van het calimero-complex in doorklinken
dat veel jeugdliteraire kritiek blijft kenmerken.
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De afzonderlijke hoofdstukken geschetst
In het eerste van de thematisch georiënteerde hoofdstukken schetsen Jacques Dane
en Rita Ghesquière bijzonder helder de evolutie van een in de negentiende en begin
twintigste eeuw door religie gekleurd jeugdboekenlandschap naar de hedendaagse
jeugdliteratuur, waar de religie als sluitend antwoord plaats maakt voor een vragende
houding. De uitgebreide aandacht voor de veranderende profielen van uitgeverijen
en tijdschriften zorgt voor een ruime contextualisering van de aangehaalde casussen.
Dane en Ghesquière geven overtuigende voorbeelden van over de grenzen van alle
jeugdliteraire genres heen waarin diepe ethische en filosofische vragen centraal staan
en eenduidige antwoorden worden geweerd. De dierenverhalen van Max Velthuijs
en Toon Tellegen komen bijvoorbeeld aan bod als treffende voorbeelden van
jeugdboeken met een beschouwende dimensie. Vanessa Joosen beschrijft de door
de jaren heen veranderende balans tussen traditie en vernieuwing als typerend voor
bewerkingen van sprookjes, mythen en andere volksverhalen. Het rijk
gedocumenteerde historische overzicht van de sprookjesbewerkingen en
volksverhalen, contrasteert met de geringe aandacht die aan de mythen wordt besteed.
Sanne Parlevliet schetst in een mooi hoofdstuk de vele gedaantes die fantasieverhalen
in de jeugdliteratuur innemen. Naast kabouter- en dierenverhalen, sciencefiction en
griezelverhalen weet Parlevliet in haar brede opvatting van fantasieverhalen ook een
aantal bewerkingen van literaire klassiekers een plaats te geven. Uiteraard is er ook
uitgebreid aandacht voor de bij jongeren en volwassenen populaire high fantasy, die
in een internationale context wordt geplaatst. Ik zou wel een kanttekening plaatsen
bij Parlevliets veelvuldige vermelding van ‘het universele’ (p. 145), ‘de tijdloze
thematiek’ (p. 143) en ‘diepere waarheid’ (p. 153) van fantasieverhalen. Het universeel
menselijke waarvan sprake is, is ten slotte beperkt tot en diep geworteld in een
westerse verhaal-traditie en ideologie.
Marjoke Rietveld-van Wingerden geeft in haar bijdrage over jeugdtijdschriften
inzicht in de sterk veranderde rol van het genre binnen het jeugdliteraire landschap
en in de bijzondere dynamiek die het jeugdtijdschrift typeert. De regels van de markt
laten zich hier sterk voelen, zo
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geeft Rietveld-van Wingerden aan: ‘Er is geen genre waarin maker en lezer zo dicht
op elkaars huid zitten’ (p. 179). Net als het jeugdtijdschrift is ook het informatieve
boek voor mij relatief onbekend terrein. Karen Ghonem-Woets schetst het als een
levend en dynamisch genre en pleit overtuigend voor meer aandacht en erkenning.
Niet alleen door academische aandacht en bij prijsuitreikingen, maar ook in de praktijk
waar jongeren al te vaak op een ‘literair dieet’ (p. 210) worden gezet. De literaire
non-fictie die Ghonem-Woets beschrijft, kan alvast dienen om de drempel te verlagen.
Jan van Coillie, zonder enige twijfel de autoriteit op het gebied van de
Nederlandstalige kinderpoëzie, gaat in zijn hoofdstuk vooral in op de kindbeelden
die uit de poëzie naar voren komen. De evolutie tekent zich hier erg duidelijk af: van
de moraliserende versjes uit de achttiende eeuw, over de ‘schattigheid’ van de
negentiende en begin twintigste eeuw, naar de ‘lekker stoute’ poëzie die in gang
gezet wordt door Annie M.G. Schmidt en de vormelijke en inhoudelijke vernieuwing
vanaf de jaren tachtig. De bespreking van de meisjes- en jongensboeken door Bea
Ros en Sofie De Jonckheere lijkt uit te gaan van een sterk geloof in essentiële
kenmerken van ‘de jongen’ en ‘het meisje’. Zo geven de auteurs aan dat we op basis
van twee eeuwen jongensboeken kunnen afleiden wat ‘het ware wezen’ van de jongen
is (p. 276). De welkome nuance die verder wordt aangebracht - ‘de helden van
jongensboeken belichamen [...] projecties vanuit de samenleving’ (p. 276) - verdwijnt
naar de achtergrond in veralgemenende uitspraken als ‘elke jongen is een doener in
het diepst van zijn gedachten’ (p. 279) en ‘meisjes in de puberteit, vroeger en nu
creëren een eigen wereld waarin ze op zoek gaan naar oplossingen voor hun
problemen’ (p. 252).
Bea Ros' hoofdstuk over historische jeugdboeken is helder en doordacht
opgebouwd. Ros besteedt veel aandacht aan de relatie tussen verleden en een steeds
veranderend heden die in de historische romans centraal staat. Zo komen spanning
en avontuur vaak centraal te staan, kan het verleden gebruikt worden als middel om
hedendaagse - bijvoorbeeld genderkritische en postkolonialistische - waarden over
te brengen, of ligt de nadruk op psychologische diepgang. Ros spreekt terecht over
‘een veerkrachtig genre’ dat ‘zich telkens vernieuwt’ (p. 309). In gezinsboeken en
schoolverhalen, zo tonen Rita Ghesquière en Vanessa Joosen aan,
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treden maatschappelijke en jeugdliteraire evoluties uitgesproken naar voren. Zo
worden traditionele rolpatronen steeds meer uitgedaagd, niet alleen tussen mannen
en vrouwen, maar ook tussen jongere en volwassen personages én tussen lezers en
auteurs. In het hoofdstuk over prentenboeken en geïllustreerde jeugdboeken komt
opnieuw naar voren hoe relatief een indeling in jeugdliteraire genres is. Vele werken
die ook aan bod kwamen in andere hoofdstukken worden hier besproken op hun
relatie tussen tekst en beeld. Een beetje vreemd wel dat de auteurs de voor- en
familienaam van Thé Tjong-Khing met elkaar verwisseld hebben.
Onder de mooie titel ‘zoektochten zonder wegwijzers’ gaan Peter van den Hoven
en Helma van Lierop-Debrauwer in op de adolescentenliteratuur als een genre waarin
de discussie over de grenzen van de jeugdliteratuur op scherp komt te staan. De
auteurs hebben in hun bespreking dan ook terecht veel aandacht voor literatuur over
de taalgrenzen heen. De brede visie op het onderwerp laat hen toe schelmenromans
als Uilenspiegel en oude klassiekers als Robinson Crusoë te vermelden als literaire
voorgangers. Even verderop bespreken de auteurs ook ‘de hertalingen van klassieke,
van origine voor volwassenen bedoelde teksten’ als werken ‘waarin adolescentie een
belangrijke rol speelt’ (p. 401). Met slechts drie kort aangehaalde voorbeelden ter
illustratie slagen de auteurs er niet in mij van deze sterke stelling te overtuigen. Door
de bewerkingen van klassiekers enkel vanuit deze hoek te belichten, wordt het genre
van de bewerkingen in elk geval tekort gedaan. Ook in ‘verhalen op de planken’,
Marja Käss en Helma van Lierop-Debrauwers bijdrage over jeugdtheater, komen de
klassiekers uit de volwassenenliteratuur voor. Maar ook hier blijven de belangrijkste
kenmerken en de eigen benadering die het genre van de bewerkingen vraagt
onbesproken. Boeiend is hoe niet alleen teksten, maar ook makers de grenzen van
de geschreven tekst verlaten.
Misschien wel het grootste buitenbeentje in het hele boek is de geschiedenis van
het beeldverhaal, door Pascal Lefèvre niet voor niets ‘een wereld van verschil’
getiteld. De ontwikkeling van het beeldverhaal loopt het minst parallel met die van
de klassieke jeugdliteraire genres. Bovendien moet het beeldverhaal al vroeg
concurreren met verschillende andere media. Ook de productie van de kinderfilm
wordt sterk bepaald
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door de regels van de markt. Anke Brouwers toont aan hoe ook hier het verkeer
tussen verschillende media steeds belangrijker wordt. Dit idee van het naast elkaar
bestaan en vooral het interageren van verschillende media staat ook centraal in Lies
Wesselings uiteenzetting over radio en tv. Overtuigend maakt Wesseling korte metten
met de stereotiepe ‘doemscenario's die het einde van het (kinder)boek, de geletterdheid
en de leescultuur’ voorspellen (p. 461). Ten slotte kunnen ook games en apps voor
een vruchtbare kruisbestuiving met jeugdliteratuur zorgen. Sybille Lammes' stelling
dat ‘het wel aannemelijk [is] dat ze onze manier van boeken lezen en maken zullen
beïnvloeden’ (p. 491), lijkt mij zelfs te zwak uitgedrukt. Naast het didactische,
ontspannende en esthetische is nu ook het commerciële een steeds belangrijkere
speler geworden in het jeugdliteraire land van waan en wijs, zo blijkt.

Een onmisbaar, diepgravend naslagwerk
Dat dit boek de boeiende wereld van de jeugdliteratuur uit de Lage Landen uitgebreid
van vele zijden belicht, lijdt geen twijfel. Ik had graag dit bonte en bloeiende land
van waan en wijs beter weerspiegeld gezien in de vormgeving van het boek. Illustraties
zijn, allicht om praktische redenen, enkel in zwart-wit en te weinig talrijk. Wanneer
Van Coillie Ted van Lieshout beschrijft als ‘een dubbeltalent’ (p. 237), mis ik
bijvoorbeeld beeldmateriaal. Bovendien zijn ze van povere kwaliteit en vaak
ongelukkig in het blad geplaatst (bijvoorbeeld de afbeelding uit Tonke Dragts Dichtbij
ver van hier op p. 134).
Ik ben ervan overtuigd dat Een land van waan en wijs een plaats verdient in elke
bibliotheek. Door het uitgebreide persoons- en zaakregister en de chronologische
opbouw van de afzonderlijke hoofdstukken kan het boek uitstekend dienst doen als
naslagwerk. Tezelfdertijd kan deze geschiedenis gelden als een sterk onderbouwde
studie van relevante thema's uit het hedendaagse jeugdliteratuuronderzoek en biedt
ze voor elke specialist aanknoping of kadering voor zijn of haar onderzoeks- of
interessegebied. De auteurs zijn er met andere woorden in geslaagd het evenwicht
te houden tussen een overzichtswerk en een dieptestudie waarbij de toe-
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gankelijkheid nergens in het gedrang komt. De in de afzonderlijke hoofdstukken
geschetste evoluties vullen elkaar aan, waardoor ik als lezer met een voldaan gevoel
het boek dichtklap. Niet alleen de lege plek op mijn jeugdboekenplank, maar ook
vele hiaten in mijn jeugdboekenkennis zijn gevuld.
Ghesquière, Rita, Vanessa Joosen & Helma van Lierop-Debrauwer (red.), Een
land van waan en wijs. Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur.
Amsterdam, Atlas Contact, 2014.
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Van illustrator tot beeldmaker
De verbeelders van de twintigste eeuw
Margreet van Wijk-Sluyterman

De verbeelders is het eerste overzicht van meer dan een eeuw boekillustratie in
Nederland, vanaf ongeveer 1890 tot 2014. Het boek is het resultaat van jarenlange
studie van Saskia de Bodt, die het boek schreef en samenstelde en waarvoor ze
intensief samenwerkte met andere deskundigen. De opzet is goed doordacht. Wat de
tekst beschrijft, wordt direct verduidelijkt in de vele afbeeldingen.
Voor die zorgvuldig uitgevoerde beeldredactie zorgde Annemieke Overbeek, die
haar ervaring in Kunstschrift inzette voor deze uitgave. Daarbij is het boek ook
bijzonder mooi vormgegeven door Brigitte Slangen. De bandtekening toont een
tekening van Friso Henstra, ‘misschien wel de meeste vernieuwende van alle
Nederlandse jeugdillustratoren’ (p. 243), die aanvankelijk vooral in Amerika
erkenning kreeg en pas na veertig jaar illustreren ook in Nederland. In het boek is
veel aandacht voor vernieuwende tekenaars zoals verder Ben Wierink, Jan Rinke,
El Pintor, Marietje Witteveen, Dick Bruna en Max Velthuijs. Maar het gaat niet
alleen over de trendsetters. Te midden van de vernieuwers krijgt ook Anton Pieck
een plaats, want hij heeft een ‘onuitwisbaar stempel gedrukt op de wereldliteratuur
in vertalingen’, evenals Rien Poortvliet, die een groot publiek bereikte met zijn
kabouterboeken en informatieve ‘kijkboeken’ over de traditionele cultuur en
landschappen van Nederland.
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In het voorwoord en in de inleiding verantwoordt De Bodt de opzet van het boek en
de keuze voor de besproken illustratoren. Volledigheid wordt niet nagestreefd en dat
is ook onmogelijk.
Aan de orde komen bekende en minder bekende illustratoren, die op hun manier
iets voor de geschiedenis van de illustratie betekend hebben. Een groot deel van de
illustratoren werkte in de eerste plaats voor volwassenen, zeker tot in de jaren zestig
en zeventig, dus in dit overzicht gaat het uitdrukkelijk zowel over uitgaven voor
volwassenen als over kinderboeken. Dat neemt niet weg dat illustraties van
kinderboeken een belangrijke plaats innemen in het boek, want de illustratoren die
uitsluitend voor volwassenen gewerkt hebben, zoals Marius Bauer, M.C. Escher en
Nico Werkman zijn in de minderheid. Na de jaren zeventig is het geïllustreerde boek
voor volwassenen bijna verdwenen, maar voor de jeugd kwam het tot grote bloei.

Grote lijnen en interessante details
De verbeelders is chronologisch opgezet, waarbij zes hoofdstukken steeds een
afzonderlijke periode belichten. Vanaf het idealisme en de vernieuwingen in de jaren
rond 1900 en de gouden tijd van de lange jaren twintig voert De Bodt de lezer via
de crisis en de experimenten van de jaren dertig en veertig naar de vrolijke expressie
van de jaren vijftig en zestig. Na de artistieke vrijheid van de jaren zeventig en tachtig
wordt het boek afgesloten met de jaren negentig en het begin van de eenentwintigste
eeuw, waarin de illustratoren ‘beeldmakers’ geworden zijn.
Van elk tijdvak bespreekt De Bodt eerst de boekproductie in brede zin, van
bibliofiele uitgaven tot massaproducten. Dan komen de ontwikkelingen van de
illustraties voor volwassenen aan de orde, met bijzondere projecten en literatuur voor
volwassenen. Tot slot volgen de ideeën over volksopvoeding en opvoeding van
kinderen als inleiding op het illustreren van boeken voor kinderen.
Op de bespreking van het tijdvak volgt in elk hoofdstuk een aantal portretten van
illustratoren, geschreven door De Bodt en de andere auteurs, die aan het boek
meewerken. Deze beschrijvingen van leven en werk van de illustratoren zijn bedoeld
om een bepaald aspect van de boekillustratie
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van hun tijd te benadrukken. Dat betekent niet, dat de bekendste of productiefste
illustratoren per definitie een portret hebben gekregen of met de meeste illustraties
zijn vertegenwoordigd. Welk aspect dat is, maakt De Bodt in de tekst duidelijk, door
met vetgedrukte letters te verwijzen naar de namen van de illustratoren, die elders
in het boek geportretteerd zijn. Zo is Theo van Hoytema de sierkunstenaar, die tekst
en tekeningen in eigen hand houdt, zodat die één geheel vormen. In diezelfde periode,
voor en na 1900, delen Joh. Braakensiek en Pol Dom de opvatting dat illustraties de
tekst dienen. Voor de bekende illustrator Cornelis Jetses, over wie al veel geschreven
is, koos Jacques Dane de invalshoek van de verzuiling. Jan Sluijters en Fiep
Westendorp zijn voorbeelden van kunstenaars die tevens illustreerden voor kinderen,
waarbij Westendorp zich specialiseerde in de jeugdliteratuur. Bij elkaar genomen
zijn de portretten zo gekozen dat ze samen een representatief beeld geven van de
Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw.

J. Braakensiek. In: C. Joh. Kieviet, Uit het leven van Dik Trom. Alkmaar, Kluitmans, 1899.

Terwijl in de portretten ruimte is voor interessante details over leven en werk van
de illustratoren, trekt De Bodt ook grote lijnen, wat een mooie en boeiende combinatie
oplevert in deze studie. Het idealisme van de kunstenaars rond 1900, die door middel
van hun illustraties zoveel mogelijk mensen en kinderen in aanraking wilden laten
komen met kunstuitingen, is eigenlijk nooit weg geweest. Dat tonen de speciale
uitgaven en bijzondere projecten aan die daarop gericht waren. Toch duurde het nog
tot de jaren zeventig voordat de illustratoren er werkelijk in slaagden om een groot
publiek te bereiken. De illustratoren van die periode rond de eeuwwisseling zetten
de toon voor latere artistieke uitgaven die gerela-
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teerd kunnen worden aan de kunststromingen van hun tijd. ‘Het idealistische
stijlpurisme met een streven naar eenvoud en helderheid uit het begin van de eeuw
bleek uiteindelijk ook de basis voor de strakke, iconische vormen van de grote
Hollandse drie op het gebied van kinderboekillustratie: Dick Bruna, Fiep Westendorp
en Max Velthuijs’ (p. 19). Ziet de illustrator zichzelf als kunstenaar met een eigen
visie of als vakman die de tekst wil verhelderen? Beide visies komen gedurende de
hele twintigste eeuw voor en de discussie daarover gaat De Bodt dan ook niet uit de
weg. Wel heeft de illustrator als kunstenaar vanaf de jaren zeventig steeds meer
erkenning gekregen. De samenwerking tussen auteurs en illustratoren is aanvankelijk
een uitzondering. De illustratoren kregen een tekst toegestuurd met de opdracht om
die te illustreren. Maar in de loop van de twintigste eeuw hebben auteur en illustrator
steeds vaker contact met elkaar, terwijl ze aan een boek werken. Vanaf de jaren
zeventig kregen de illustratoren van hun auteurs en opdrachtgevers de artistieke
vrijheid om hun eigen visie op de illustraties in beeld te brengen. In de prentenboeken
zijn tekst en tekeningen dan vaak van één hand.

Van idealisme en vernieuwing naar de gouden jaren twintig
Het eerste hoofdstuk gaat over idealisme en vernieuwing in de periode voor en na
de eeuwwisseling. De idealistische doelstelling om kinderen in aanraking te brengen
met kunst door middel van mooie prentenboeken en goed verzorgde verhalen leidde
in 1906 tot de tentoonstelling ‘Kunst en het volk’, waarin de samenstellers de
illustratie als kunst voor het kind propageerden. In die periode zijn de vernieuwingen
in de illustraties geïnspireerd door de ontwikkelingen in de beeldende kunst en
kunstnijverheid, art nouveau en later art deco. Annemiek Rens maakt duidelijk hoe
art nouveau de stijl van Theo van Hoytema beïnvloed heeft. Hij zette zelf zowel de
tekst als de tekeningen op steen, zodat tekst, illustraties en boekontwerp één geheel
vormen. Het boek beschouwde hij als kunstwerk en de illustrator als kunstenaar. De
illustratoren die ook spotprenten tekenden, zoals Joh. Coenraad Braakensiek en Louis
Raemakers, waren daarentegen veeltekenaars die met hun tekeningen een verhaal
vertelden. In het portret van L.W.R. Wenckebach laat Jeroen Kapelle de vakman
zien,
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die zijn fijne lijntekeningen afgestemd heeft op de toegepaste druktechniek. Tegenover
de fijne lijnen en zachte kleuren van Willebeek le Maire staan de heldere lijnen
waarmee Jan Rinke Pietje Bell neergezet heeft. Opvallend simpele expressieve
tekeningen in heldere kleuren maakte hij voor de prentenboeken, uitgegeven door
het Vennootschap Letteren en Kunst.
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de lange jaren twintig, een gouden tijd voor het
geïllustreerde kinderboek, waarin uitgevers voor de kinderboeken op zoek gingen
naar goede illustratoren voor goede en goedkope uitgaven voor kinderen. Zo kwamen
de series betaalbare prentenboeken ‘voor school en huis’ tot stand. De gedachte dat
volwassenen en kinderen door middel van goed verzorgde boeken in aanraking
gebracht moesten worden met kunstuitingen, kreeg onder meer gestalte in de
boekverzorging voor een breed publiek van de Wereldbibliotheek, de Maatschappij
voor Goede en Goedkope literatuur. Er was een voorhoede van vernieuwers, zoals
Lou Loeber, de socialistische tekenares, die onder invloed van het constructivisme
met haar strakke geometrische vlakken voor iedereen begrijpelijke kunst wilde maken.
Toch waren de voorlopers niet de meest productieve, in die tijd veelgevraagde
illustratoren. Dat waren tekenaressen, die Annemieke Rens portretteert, zoals B.
Midderigh-Bokhorst, Sijtje Aafjes, Nelly Bodenheim en Rie Cramer die een veilig
wereldbeeld voor kinderen schiepen.
De samenwerking tussen schrijver en illustrator was in die tijd nog zeldzaam. Een
uitzondering vormden de tekenaars van wat je de voorlopers van het moderne
stripverhaal zou kunnen noemen. George van Raemdonck tekende tussen 1922 en
1937 in samenwerking met de schrijver A.M. de Jong de avonturen van Bulletje en
Bonestaak. De reclameboekjes met de avonturen van Flipje Tiel, bevinden zich in
het overgangsgebied van illustratie en strip. Vanaf 1936 hebben ze hun vorm gekregen
door Eelco ten Harmsen van der Beek en Freddy Langeler.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

224

Experimenten vanaf de jaren dertig en verder
Het derde hoofdstuk is gewijd aan de jaren dertig en veertig. Het was een tijd van
crisis en oorlog, waarin experimentele kunstenaars bijzondere prentenboeken maakten.
Over een van die opvallende experimenten, het illustratorencollectief El Pintor, heeft
Theo Gielen geschreven. Hoewel El Pintor gedurende de Tweede Wereldoorlog
slechts een paar jaar actief geweest is, heeft het collectief in die korte periode met
de beperkte middelen van die tijd nieuwe wegen ingeslagen. Jozefien de Leest heeft
onderzoek gedaan naar het werk van de vernieuwende, maar relatief onbekende,
Marietje Witteveen. Haar contourloze tekeningen in heldere kleuren zijn geïnspireerd
door De Stijl en door Russische prentenboeken. Zagen de tekenaars in deze tijd
zichzelf als vakman of kunstenaar? Jacques Dane citeert de illustrator W.G. van der
Hulst jr, die over zijn tekeningen bij het werk van zijn vader zei: ‘Wat ik maakte,
was geen kunst. Ik tekende gewoon wat vader vertelde’ (p. 151). Het werk van Anton
Pieck werd door een museumdirecteur niet als kunst beschouwd, omdat een kunstenaar
zich vernieuwt en dat deed Pieck niet.

Wim Bijmoer. In: Annie M.G. Schmidt, Het schaap Veronica, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1960.

De vrolijke expressie van de jaren vijftig en zestig is het onderwerp van het vierde
hoofdstuk. In de jaren vijftig veranderden de stijl van de illustraties en opvattingen
van illustratoren. Als meesters in zwart en wit voelden ze zich steeds vrijer. Ze stelden
zich kritisch op tegenover de abstracte kunst en tekenden in de ‘grappige’ en
cartooneske stijl van Wim Bijmoer en
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Carol Voges. Bijmoer, die deel uitmaakte van de Amsterdamse ‘Parool-groep’ met
Annie M.G. Schmidt, zag geen scheidsmuur tussen illustre ren voor volwassenen en
kinderen. In Den Haag leidde Willem Roozendaal vele illustratoren uit de jaren zestig
op, waaronder Jenny Dalenoord, een veelgevraagd maker van expressieve tekeningen.
Roozendaal was ook de leraar van het buitenbeentje Babs van Wely, die vriendelijke
lieve kindergezichtjes tekende in de jaren zestig, waarin de tekeningen expressiever
en vrijer werden. In dit hoofdstuk staat een portret van Phiny Dick als eerste
striptekenares, die al in de jaren dertig haar eerste stripverhaal tekende, samen met
haar echtgenoot Marten Toonder. Jeroen Kapelle gaat ook in op de betekenis van de
Toonderstudio, die in de jaren vijftig en zestig de leerschool was van vele illustratoren.
Opmerkelijk is dat de Bijbelse verhalen van Jetses' tijdgenoot en collega J.H. Isings
pas worden besproken bij de illustratoren van de jaren vijftig. Daarmee laat J. Dane
zien dat er ook in die periode nog realistisch geïllustreerd werd, maar het is de vraag
of de behandeling van uitsluitend deze illustraties wel recht doet aan de betekenis
van Isings. De bespreking op deze plaats laat wel het contrast zien met de verbeelding
van de Bijbelse verhalen door Bert Bouman, verteld door Karel Eykman. Bouman
voorzag de Bijbelverhalen, gebundeld in Woord voor Woord, van eigentijdse
elementen.

Culturele spreiding en artistieke vrijheid
De culturele spreiding die begon in de jaren zestig onder meer door de vele herziene
uitgaven van de bloemlezing Het boek voor de jeugd werd doorgezet in de jaren
zeventig en tachtig. In die jaren, belicht in het vijfde hoofdstuk, slaagden de
illustratoren er werkelijk in om veel mensen en kinderen in aanraking te brengen met
kunstuitingen, iets wat de idealistische kunstenaars rond 1900 al voor ogen stond.
De geëngageerde progressieve boeken van die jaren kregen soms meer traditionele
illustraties mee, zoals de tekeningen van Mance Post bij de boeken van Guus Kuijer.
Beeld en tekst waren dus niet per definitie even geëngageerd, of even modern. Net
als in de jaren daarvoor zochten de illustratoren hun werk niet in abstractie, maar
juist in het manipuleren van bestaande vormen en composities met vreemde
perspectieven. De artistieke vrijheid die illustratoren van de auteurs en
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hun opdrachtgevers kregen, in combinatie met de steeds goedkopere
kleurendrukprocedés, maakte het mogelijk om een grote diversiteit van stijlen en
technieken mooi af te drukken. In de portretten die Annemiek Rens van Tom
Eyzenbach en Peter Vos maakte, komen hun artistieke kwaliteiten en hun zeer
individuele stijl aan bod, evenals hun uitgesproken ideeën over illustreren. Carl
Hollander en de internationaal bekend geworden Dick Bruna en Max Velthuijs
drukten met een eigen stijl hun persoonlijke stempel op de illustraties. Toch durfden
de uitgevers niet alles aan. Het is opmerkelijk dat het werk van Friso Henstra, al
sinds 1969 bekend in Amerika, hier zo lang ‘te anders’ gevonden werd, te agressief
voor de Nederlandse markt. Pas met het relatief brave Varken en Beer (1991) werd
hij in Nederland bekend. ‘In Holland vinden ze al gauw iets te heftig,’ vertelt Henstra
in het interview met Bregje Hofstede. Hij gaat zijn eigen weg, waarbij hij geen
verschil ziet tussen illustreren voor kinderen of voor volwassenen. In tegenstelling
tot Henstra en de illustratoren met een eigen stijl vatte Rien Poortvliet zijn werk op
als een ambacht meer dan als kunst en hij zag zichzelf daarom graag als autodidact.
De Bodt noemt hem dan ook geen kunstenaar.

Peter Vos. In: Annie M.G. Schmidt, Minnie. Stroud, Glos, Turton & Chambers, 1992.

Hoe moeilijk het is om met enige afstand over hedendaagse illustratoren te
schrijven, blijkt uit het laatste hoofdstuk over de jaren negentig tot 2014.
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De blik over de grens van de twintigste eeuw gaat misschien net iets te ver. Die maakt
het ondoenlijk om lijnen te trekken en verbanden aan te geven, zodat dit hoofdstuk
onvermijdelijk een beperktere opzet heeft dan de andere hoofdstukken. De Bodt kiest
voor een bespreking van verschillende hedendaagse prentenboekgenres. De krachtige
beeldtaal van Annemarie van Haeringen heeft nauwelijks woorden nodig. De
prentenboeken zonder woorden van Thé Tjong-Khing zijn kijkboeken vol scenes en
kleine grapjes, ‘wimmelboeken’, waarin veel details te ontdekken zijn en waarin de
lezer verschillende verhaallijnen kan volgen. Een genre apart zijn de prentenboeken
met een nostalgische setting, zoals die van Charlotte Dematons. Met de
kinderkunstboeken wil het Haagse Gemeentemuseum de tentoongestelde werken
dichtbij het jeugdige publiek brengen. Als eerste stelde Daan Remmerts de Vries
zo'n boek samen over Kandinsky, later gaf Wouter van Reek zijn visie op Mondriaan.
Hij is een van de illustratoren die Bregje Hofstede interviewde voor de portretten in
dit hoofdstuk, naast Harrie Geelen, Joke van Leeuwen en Ted van Lieshout. Dat
hadden er uit de jaren negentig best meer mogen zijn, maar een keuze maken uit het
grote aantal goede en bijzondere hedendaagse tekenaars is wel heel erg lastig. Met
het portret van de ‘beeldmaker’ Marlies Visser laat De Bodt zien, hoe kunstenaars
van nu werken met apps en interactieve prentenboeken.
Deze hedendaagse beeldmaker besluit het overzicht van de illustratoren van de
twintigste eeuw (met een klein stukje daarvoor en daarna), waarin de lezer de
ontwikkeling volgt, die De Bodt samenvat in de epiloog ‘Van illustrator tot
beeldmaker’.
Het boek is rijk aan interessante details over en invalshoeken op de illustraties en
illustratoren, die onmogelijk allemaal in dit bestek besproken kunnen worden. Het
geheel is een prachtig en inspirerend boek geworden over de verbeelders van de
twintigste eeuw.
De Bodt, Saskia, m.m.v. Jeroen Kapelle, Annemiek Overbeek, Annemiek Rens,
Bregje Hofstede, Jacques Dane, Jozefien de Leest & Theo Gielen, De
verbeelders: Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw. Nijmegen,
Uitgeverij Vantilt, 2014.
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Hier heeft de Jeugd tot haar gerijf, / Thijl Uylenspiegels leven en bedrijf
Nieuw standaardwerk over kinderprenten
Ida Schuurman
Na 52 jaar is er weer een groots standaardwerk over kinder- en volksprenten
verschenen: Kinderprenten volksprenten centsprenten schoolprenten -Populaire
grafiek in de Nederlanden 1650-1950, geschreven door Nico Boerma, Aernout Borms,
Alfons Thijs en Jo Thijssen. Het overtreft in veel opzichten het vorige standaardwerk
van Maurits de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden, verschenen in
1962. Het nieuwe boek is nog omvangrijker (1004 pagina's!) dan het oude
standaardwerk (622 pagina's), completer van inhoud en mooier uitgevoerd, met ruim
vierhonderd afbeeldingen van prenten, de meeste in kleur. In de ruim vijftig jaar zijn
er belangrijke onderzoeken op het gebied van kinderprenten verricht, die geleid
hebben tot nieuwe inzichten. Ook de auteurs leverden hier een aanzienlijke bijdrage
aan. Nico Boerma onderzocht historische, iconografische en thematische aspecten
van kinder- en volksprenten, Aernout Borms bracht industriële prenten uit de periode
1850-1950 in kaart, Alfons Thijs richtte zich op Belgische uitgevers uit de achttiende
en begin negentiende eeuw en Jo Thijssen deed onderzoek naar een aantal onbekende
uitgevers van prenten en naar schoolprenten. Met het verschijnen van Kinderprenten
is een grote stap gezet in de bestudering van dit bijzondere genre.

Het boek waaraan de auteurs bijna tien jaar hebben gewerkt, bestaat uit vier delen:
de prent als populaire grafiek, drukkers en uitgevers, thema's en beelden en een
platenatlas, bestaande uit circa 255 prenten.
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Daarnaast is er een uitgebreide bijlage met onder andere lijsten van drukkers, uitgevers
en prenten, thema's en beelden, houtsnijders, graveurs en lithografische tekenaars.
Alles is zeer grondig beschreven, geanalyseerd en van beeldmateriaal en commentaar
voorzien. Hulde voor de auteurs van dit doorwrochte werk en ook voor de uitgever
die het aandurfde dit prachtige naslagwerk te laten verschijnen. Het is heel terecht
onderscheiden als een van de Best Verzorgde Boeken van 2014.

Prenten voor kinderen en volwassenen
Wat zijn kinder- en volksprenten, cents- en schoolprenten? Vanaf de zeventiende
eeuw tot halverwege de twintigste eeuw zijn er miljoenen van gedrukt. Het zijn
eenzijdig bedrukte vellen papier (ca. 30 × 42 cm) met afbeeldingen in combinatie
met tekst. De goedkope prenten hadden een zeer grote verspreiding, vandaar dat ze
tot de populaire grafiek gerekend worden. Ze laten alle mogelijke onderwerpen en
thema's zien zoals het alfabet, schepen, ambachten en dieren. Veel prenten zijn
informatief, maar ook een groot aantal is verhalend. Deze vroege ‘beeldverhalen’
bevatten een aantal scènes uit een verhaal, zoals Jan de Wasser, Tetjeroen en Tijl
Uilenspiegel. Tot het einde van de negentiende eeuw waren verhalende prenten in
de minderheid. Daarna wonnen de beeldverhalen terrein.
Kinderprenten zijn goedkope prenten die bestemd waren voor kinderen en meestal
in reeksen verschenen. De afbeeldingen waren belangrijker dan de tekst. De term
‘kinderprent’ werd vanaf het midden van de achttiende eeuw gebruikt. Daarvoor
heetten de prenten voor kinderen ‘heiligen’, terwijl er vaak niets religieus op te zien
was. De term was afkomstig uit de vijftiende eeuw, toen de prenten afbeeldingen
van heiligen bevatten.
Volksprenten daarentegen zijn moeilijker te definiëren. De auteurs wijzen op de
inmiddels achterhaalde term, afkomstig van negentiende-
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eeuwse volkskundigen. De term ‘volksprent’ komt nooit voor bij uitgevers of
toenmalige gebruikers van prenten en zou eigenlijk afgeschaft moeten worden. Maar
omdat de term, evenals ‘volksboek’ nog steeds gangbaar is, wordt ‘volksprent’
voorlopig gehandhaafd in het nieuw verschenen standaardwerk. Onder volksprent
verstaan de auteurs alle goedkope prenten die in reeksen zijn verschenen en die niet
speciaal op kinderen gericht zijn, maar op een brede laag van de bevolking. Hierin
verschillen de auteurs van mening met De Meyer, die als doelgroep van de prenten
de ‘kleine man’ uit het volk ziet. Zij baseren zich op onderzoek dat uitwijst dat er
geen scheiding was tussen prenten voor de elite en prenten voor het ‘volk’. De nadruk
ligt op het gebruik van de prenten; als goedkope wandversiering in huis bijvoorbeeld.
Toch blijft de definiëring van de volksprent lastig: de auteurs houden het op ‘de
goedkoopste houtsneden, houtgravures en litho's die geen kinderprent zijn.’ Maar
waarom goedkope kopergravures uit de zeventiende en achttiende eeuw niet tot de
volksprent gerekend worden, wordt niet helemaal duidelijk: waren zij toch nog te
duur in vergelijking met prenten van houtsneden?
De oorsprong van de term ‘centsprent’ ligt in de slagzin ‘een prent voor een cent’,
bedacht door uitgeverij Schuitemaker uit Purmerend halverwege de negentiende
eeuw. Maar dat betekende niet dat alle prenten een cent kostten, daar waren ook
duurdere prenten bij. Omdat de term ‘centsprent’ vrij bekend is, gebruiken de auteurs
deze als synoniem van kinderprent of volksprent.
Kinderprenten die als beloning op scholen werden uitgereikt, werden
‘schoolprenten’ genoemd. Later ontwikkelde de schoolprent zich tot lesmateriaal.
Dit type prent werd in het standaardwerk van De Meyer uit 1962 buiten beschouwing
gelaten, volgens de auteurs van Kinderprenten ten onrechte. Door hun toevoeging
van schoolprenten geven zij een completer beeld van de populaire kinderprent dan
hun voorganger.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

231

Prentenkraam tijdens een jaarmarkt, detail uit een jaarmarktprent van Glenisson & Van Genechten
(eerste helft negentiende eeuw).

Onderwijzer deelt school-prenten uit bij een prijsuitreiking. Uitsnede uit kopergravure (ca. 1810).

Collecties kinderprenten
Hoe staat het met de kinderprenten anno 2015? Vanwege onder meer de slechte
kwaliteit van het papier zijn veel prenten verloren gegaan. Desondanks is toch ook
een groot aantal bewaard gebleven. Vanaf het begin van de negentiende eeuw gingen
verzamelaars er actief naar op zoek. Hun verzamelingen zijn vaak de basis geweest
voor museale collecties van nu. Onder de hedendaagse verzamelaars van kinderprenten
bevinden zich drie van de vier auteurs (Nico Boerma, Aernout Borms en Jo Thijssen).
Zij schonken hun collecties geheel of grotendeels aan respectievelijk Bijzondere
Collecties van de Universiteit van Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag en het Nationaal Onderwijs Museum in Dor-
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drecht. Een genereus gebaar, waardoor een groot aantal kinderprenten behouden kan
worden.
In het boek is ook een lijst opgenomen met vijfendertig openbare collecties
kinderprenten in Nederland en elf in België, waaronder het Fries Museum, de Zeeuwse
Bibliotheek in Middelburg, het Groninger Museum voor Stad en Lande en het
Stedelijk Prentenkabinet in Museum Plantin-Moretus in Antwerpen. Voor zover
bekend bevatten deze collecties bij elkaar al een kleine vijftigduizend prenten. De
grootste collecties bevinden zich in het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen
(ca. 9000 prenten), het Rijksprententenkabinet in Amsterdam (ca. 7000 prenten) en
het Nederlands Openluchtmuseum (ca. 5200 prenten). Een groot aantal collecties is
digitaal te raadplegen. De auteurs hebben ook veel profijt gehad van de Short Title
Catalogue Netherlands (STNC) van de Koninklijke Bibliotheek, de nationale
bibliografie voor de periode 1540-1800. Hierop zijn veel fondsen van uitgevers in
te zien.

Het begin van de kinder- en volksprent
Tussen 1600 en 1650 worden de eerste ‘heiligen’, ofwel kinderprenten, vermeld in
inventarissen. Dit moet gezien worden in het licht van de enorme productie van
populair drukwerk in het midden van de zeventiende eeuw in de Noordelijke
Nederlanden, vooral in Amsterdam. Er werden op grote schaal almanakken,
reisverhalen, kluchten, moppenboekjes, pamfletten, liedteksten, volksprenten en
kinderprenten uitgegeven. De enige zeventiende-eeuwse uitgever van wie meerdere
kinderprenten bewaard zijn gebleven, is de firma Bouman uit Amsterdam. De twee
oudst bewaarde prenten uit het fonds zijn een vogelprent: ‘Dees vogeltjes / haer soete
stem te uytten / tot groot vermaeck en vreugd voor alle Jonge Spruyten’; en een prent
met spinnende varkens: ‘Die met gemack zijn kost wil winnen / Die set zijn Varcken
aan het spinnen.’ Het thema spinnende varkens komt vaker voor op allegorische
prenten die ondeugden van dieren uitbeelden. In plaats van vrouwen doen de varkens
het spinwerk en dat werd als een ongewenste situatie gezien. De slapende vrouw
moet nog eens benadrukken hoe lui zij is. Deze prent is geen kinderprent, want
nergens worden kinderen aangesproken, maar een prent voor volwassenen,
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een volksprent dus. De vogelprent is wel een kinderprent, zoals veel andere
dierenprenten.
De auteurs zijn van mening dat de kinder- en de volksprent als massaal gedrukte
grafiek in dezelfde tijd ontstonden, dus tussen 1600 en 1650. Ze plaatsen het ontstaan
van de prenten binnen de sterke toename van populair drukwerk rond 1650 in de
noordelijke Nederlanden. Hun visie is een andere dan die van hun voorganger Maurits
de Meyer, die het begin van de volksprent in de vijftiende eeuw situeert. Zo rekenen
de auteurs vijftiende- en zestiende-eeuwse prenten met religieuze of allegorische
onderwerpen en vorstenportretten niet tot de volksprenten. Latere prenten met deze
onderwerpen komen wel uitgebreid in het boek voor. De vroege prenten zouden dan
toch op z'n minst als voorlopers beschouwd kunnen worden? Net als de definiëring
van de volksprent, blijft ook de ontstaansgeschiedenis van de volksprent een beetje
onduidelijk. Maar verder hebben de auteurs een overtuigende, nieuwe interpretatie
gegeven aan het begrip ‘volksprent’.
Uit het fonds van de Amsterdamse uitgevers Lootsman-Conynenberg en Van der
Putte is een nog oudere kinderprent bewaard gebleven: ‘Het leven en Bedrijf van
Hans Slenderhinck / en Westfaelse Geesje.’ Dit wat onsamenhangende beeldverhaal
gaat over het dienstmeisje Geesje en ‘hannekemaaier’ of seizoensarbeider Hans,
beiden Westfaals, dus afkomstig uit Noord-Duitsland. De prent is uitgegeven in 1670,
maar kon dankzij allerlei aanpassingen als kinderprent voortbestaan tot in de
negentiende eeuw. Het verhaal en de afbeeldingen werden samenhangender en alle
negatieve onderdelen werden weggelaten, zoals Geesjes verblijf in het spinhuis, de
vrouwengevangenis.
Veel prenten werden door andere uitgevers gekopieerd en aangepast, vooral als
kinderprent. Het was blijkbaar een lucratieve handel. Beeldverhalen en dierenprenten
waren populair, later ook ABC-prenten en prenten met spelende kinderen. De
kinderprenten van de zeventiende-eeuwse firma Bouman zijn het meest gekopieerd,
maar deze firma strekte zich dan ook uit over drie generaties: van 1644 tot 1716.
Interessant is om na te gaan wat er in de tijd daarna mee gebeurde. De houtblokken
waarmee de prenten gedrukt waren, werden overgenomen of gekopieerd door grote
uitgevers in de achttiende eeuw, zoals de firma's De Groot, Kanne-
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wet en Van der Putte. De prenten van de firma Bouman hadden op hun beurt vaak
ook een oudere oorsprong wat het beeldmateriaal betreft.
Het fonds van Bouman bestond verder uit volksboeken die ook voor kinderen
bestemd waren, zoals Het Journaal van Bontekoe, met houtsneden als illustraties.
De firma Bouman, de firma Lootsman-Conynenberg (drie generaties), overgenomen
door Van der Putte (drie generaties) en de firma De Groot (vijf generaties) zijn
eigenlijk de eerste gespecialiseerde uitgevers van kinderprenten en kinderboeken.
De markt was ontdekt en zou eeuwenlang veel geld opleveren voor de uitgevers.
Over het gebruik van kinderprenten is meer bekend dan dat van volksprenten. Uit
egodocumenten en geschreven teksten op prenten blijkt dat kinderprenten vaak als
beloning op school werden gegeven aan kinderen van vijf tot negen jaar. En een
belangrijk, nieuw inzicht: kinderprenten waren bestemd voor kinderen uit alle lagen
van de bevolking, dus zowel arm als rijk. De prenten dienden vooral ter vermaak.

Een van de twee oudste bewaarde kinderprenten uit 1673 van de firma Bouman uit Amsterdam:
Spinnende varkens.

Kinderprent over West-faals Geesje dat dienstmeisje wordt in Amsterdam.

Van vermakelijk naar educatief verantwoord
In de achttiende en negentiende eeuw veranderde de functie van kinderprenten. Ze
werden niet zozeer meer als beloning op school gebruikt, maar meer als leermiddel.
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ontwikkeling van het ‘gewone volk’. Volksboeken voor kinderen en kinderprenten
moesten aangepast worden, omdat ze niet verantwoord zouden zijn. Er kwamen
nieuwe schoolprenten ‘ter onderwijzinge’ en ‘ter belooninge’, maar algauw werden
zij als lesmateriaal ingezet.
Deze aandacht voor volkseducatie kwam niet uit de lucht vallen. In de achttiende
eeuw speelde het begrip ‘zedenkunde’ een grote rol, onder invloed van de Verlichting,
de optimistische beweging waarin kennis en geluk van de mens centraal stonden.
Niet God, maar de mens was verantwoordelijk voor zijn eigen geluk en zijn
‘deugdzame’ leven. Kinderen moesten dan ook opgevoed worden als deugdzame,
brave burgers. Denk hierbij ook aan Van Alphen met zijn Proeve van Kleine
Gedichten voor Kinderen dat geheel past binnen de Verlichtingsidealen. Het onderwijs
veranderde, van grote, ongeselecteerde groepen naar een georganiseerder lesgeven
in klassen. Alle uitgaven voor kinderen moesten voldoen aan een pedagogisch ideaal,
dus ook de kinderprenten. De opvoedkundigen keken naar zowel de kwaliteit van
het beeld als die van de tekst. De goedkope kinderprenten voldeden niet aan de
pedagogische eisen. Er moesten nieuwe prenten komen: ‘om in plaats van de
nietsbeduidende prentjes, welke men gewoon is op de meesten kleine scholen aan
kinderen uit te deelen, andere, meer leerzaamer te maaken en in gebruik te brengen,’
aldus een voorstel uit de algemene jaarvergadering van 't Nut in 1791. Tussen 1800
en 1820 verscheen de eerste Nutsreeks met schoolprenten in houtsneden, maar pas
in het midden van de negentiende eeuw verschenen de eerste ‘echte’
schoolprentenreeksen waaraan een didactisch plan ten grondslag lag. Er is ook een
lijn te trekken tussen schoolprenten en schoolplaten, de wandplaten waarmee Isings
zo bekend is geworden.
In de negentiende eeuw speelde nog een belangrijke ontwikkeling: de overgang
van de langzame, ambachtelijke druktechniek naar het snelle industriële drukken.
De uitvinding van de lithografie maakte het mogelijk om afbeeldingen direct in kleur
te drukken. Voorheen werden prenten met de hand ingekleurd. Ook kwam er
machinaal gemaakt papier in plaats van lompenpapier. Het vernieuwde
productieproces had grote gevolgen voor de uitgevers van kinderprenten. Er kwam
concurrentie uit het buitenland: Duitse, Franse en Belgische uitgevers gaven op grote
schaal nieuwe prenten uit voor de Nederlandse markt. Rond 1850 stopten veel Neder-
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landse uitgevers met kinderprenten, slechts enkelen gingen door. Toch werden er in
de eerste helft van de negentiende eeuw nog 2,5 tot 4 miljoen kinderprenten gedrukt
in Nederland en België, en zelfs nog meer in de tweede helft: 6 tot 9 miljoen.

Afbeelding van modern schoolklasje rond 1800, met in rijm eronder de Verlichtingsfilosofie van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1807).

Dierenprent uit de eerste reeks met leerzame schoolprenten van 't Nut, voorzien van het ‘Nutszegel’
in het midden (begin negentiende eeuw).

Kinderprenten en prentenboeken
Het staat als een paal boven water dat kinderprenten onderdeel waren van de
kinderliteratuur van de zeventiende tot halverwege de twintigste eeuw. Toch is nog
relatief weinig onderzoek gedaan naar de inhoudelijke samenhang van kinderprenten
en andere vormen van kinderliteratuur. En dat terwijl Nederland voorop liep met
kinderprenten als beeldverhaal: deze verschenen zo'n honderd jaar eerder dan in de
rest van Europa. De auteurs leggen wel duidelijke verbanden tussen de productie
van kinderprenten en het kinderboek in de negentiende eeuw. In de eerste helft van
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prentenboek. Verhalen als Genoveva, Robinson Crusoe en
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de Sprookjes van Moeder de Gans verschenen als prentenboek én als kinderprent.
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen de meeste kinderprenten uit
het buitenland; de Nederlandse uitgevers richtten zich meer op het kinderboek.
Een aantal kinderprenten bleef populair, zoals Tijl Uilenspiegel en Westfaals
Geesje. De succesfactoren van deze beeldverhalen waren de samenhang tussen de
afbeeldingen, mogelijkheden tot aanpassingen van het verhaal en de toepassing van
het verhaal in andere media, bijvoorbeeld toneel, (kinder)boeken en liederen. De
auteurs wijzen ook op een inhoudelijk aspect: spannende verhalen over ‘randfiguren’
uit de maatschappij wonnen het van de bravere verhalen. Dit sluit aan op de visie
van het echtpaar Buijnsters in hun handboek Lust en Leering - Geschiedenis van het
Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw (2001). Zij beschrijven het ontstaan
van komische, tegendraadse prentenboeken in de tweede helft van de negentiende
eeuw, waarmee het beeldverhaal een nieuwe impuls kreeg. De braafheid verdween
naar de achtergrond en er was weer ruimte voor fantasie en nonsens, dus vermaak.
Hier ligt nog een interessant onderzoeksterrein wat betreft de kinderprenten in de
brede context van de kinderliteratuur.1

Afbeelding uit de prent Leven en Daden van Thyl Ulenspiegel, die gedrukt is met tweehonderd jaar
oude houtsneden, gebruikt voor het boekje Van Vlespiegels leven ende schimpelijcke wercken ende
wonderlijcke avonturen uit 1580.

1

Hieraan heb ik met mijn afstudeerscriptie De schat van de Zeeuwse Bibliotheek - Een collectie
kinderprenten (Universiteit van Amsterdam, 2004) een bescheiden bijdrage geleverd.
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Kinderprenten en strips
De auteurs van Kinderprenten stippen ook nog aan dat de rol van de kinderprenten
in de ontwikkeling van de strip onderbelicht is gebleven en plaatsen enige kritische
noten bij het bestaande onderzoek. Zo verschillen zij van mening met de Britse
kunsthistoricus David Kunzle, auteur van standaardwerken over het vroege
beeldverhaal. Volgens hem is het aantal beeldverhalen op kinderprenten beperkt,
maar de auteurs wijzen erop dat rond 1900 juist een ruime meerderheid van de
kinderprenten een beeldverhaal was. In de loop van de negentiende eeuw veranderde
de tekstbeeldrelatie van de kinderprent. Kwam in de achttiende eeuw soms nog een
willekeurige combinatie van tekst en beeld voor, in de negentiende eeuw gebeurde
dit niet meer. Tekst en beeld vormden vaste combinaties in een vaste volgorde.
Kinderprenten voldoen hiermee volgens de auteurs aan de definitie van het
beeldverhaal: een verhaal met een noodzakelijke volgorde van afbeeldingen.
Voor de strip is het lastiger een definitie te geven, omdat er zoveel verschillende
vormen van zijn. Maar dat de kinderprenten met beeldverhalen rond 1900 als directe
voorlopers van de strip gezien kunnen worden, is zonneklaar. De auteurs stellen dat
kinderprenten in die tijd de ‘eerste massaal geproduceerde en verspreide beelden in
kleur voor een voor een ruim publiek’ waren. De vaak karikaturale tekeningen werden
gemaakt door diverse tekenaars, onder wie bekende als Wilhelm Bush. Hij begon
zijn beeldverhaal over de stoute jongetjes Max en Moritz als kinderprenten
(Münchener Bilderbogen). Daarna verscheen het beeldverhaal in boekvorm. Begin
twintigste eeuw verschenen er ook beeldverhalen of ‘strips’ in tijdschriften, met
teksten onder plaatjes. De strip met de tekstballonnen kwamen pas later.
De auteurs geven in hun boek een gedetailleerde beschrijving van zo'n zestig
beeldverhalen. Het thematische en iconografische overzicht geeft ook een beschrijving
van prenten met thema's als geschiedenis, allegorie, humor en satire, spel en vermaak,
natuur en techniek. De rijke wereld van de kinderprent is hiermee overtuigend in
kaart gebracht.
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Het verhaal over Jan de Wasser was een populaire prent over de rolwisseling in het huwelijk van Jan
en Griet. Gedurende drie eeuwen werd dit beeldverhaal in allerlei versies gedrukt. Dit is een
negentiende-eeuwse prent uit het fonds van De Haan.

Tot slot
Het is een grote verdienste van de auteurs dat zij de stand van zaken met betrekking
tot het onderzoek naar de kinderprent anno 2014 zo uitgebreid hebben opgetekend.
Het boek biedt een schat aan materiaal over de productie, distributie, consumptie en
thema's van kinderprenten om te gebruiken voor verder onderzoek. Maar het is ook
materiaal om van te genieten door er aandachtig naar te kijken: van afbeeldingen
van de vroegste prenten met houtblokken tot de negentiende-eeuwse gelithografeerde
prenten. Van grove, gestileerde houtsneden tot karikaturale of meer realistische,
ingekleurde afbeeldingen met vaak prikkelende teksten. Kinderprenten, Volksprenten,
Centsprenten, Schoolprenten is een schitterend boek dat blijft fascineren.
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Dierenprent van de achttiende-eeuwse Zwolse uitgeverij Clement, De Vri & Van Stegeren, gemaakt
van oude, overgenomen houtblokken. Pikant detail: dezelfde prent had een erotische betekenis bij
een paar andere uitgevers. In de bijschriften bij de haan en de kip staat vermeld dat de haan de kippen
het vreemdgaan verbiedt, waarop de kippen antwoorden dat de haan daarover niks te zeggen heeft
en dat zij wel van afwisseling houden.

Boerma, Nico, Arnout Borms, Alfons Thijs & Jo Thijssen, Kinderprenten
volksprenten centsprenten schoolprenten - Populaire grafiek in de Nederlanden
1650-1950. Nijmegen, Van Tilt, 2014.
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Tarzan heeft een Finse zoon
De verstrengeling van adaptatie en canonvorming
Sanne Parlevliet
Tarzan, Assepoester, de kleine zeemeermin, wie kent ze niet? Hun verhalen behoren
tot de canon van de (jeugd)literatuur. Maar niet omdat we Burroughs' boeken allemaal
op de plank hebben staan. Sterker nog, velen zullen niet eens weten dat Edgar Rice
Burroughs de naam van Tarzans schepper is. We kennen Tarzan uit de film,
Assepoester uit een versimpelde navertelling, de kleine zeemeermin van Disney. De
figuren behoren tot ons collectieve culturele erfgoed omdat ze een oneindig aantal
nakomelingen hebben. De oorspronkelijke werken hebben overleefd omdat de
verhalen keer op keer werden aangepast aan een nieuw publiek in een andere tijd.
Op deze manier zijn adaptatie en canonvorming onlosmakelijk met elkaar verbonden,
stellen Geerts en Van den Bossche. De canonieke status van een tekst kan reden zijn
voor een adaptatie, tegelijkertijd kunnen adaptaties ervoor zorgen dat de canonieke
status van een tekst voortduurt. De verstrengeling van deze twee processen vormde
het uitgangspunt van het symposium ‘Adaptation of Canonical Texts in Children's
Literature’ (Gent, januari 2011), waarvan de gepresenteerde papers nu gebundeld
zijn onder de mooi gekozen titel Never-ending Stories.

In een heldere en stevig gefundeerde inleiding onderscheiden Geerts en Van den
Bossche drie ideologisch geladen aspecten die het proces van adaptatie bepalen:
sociaal-politieke aspecten, sociaal-culturele aspecten en transmediale aspecten. De
bijdragen in de bundel zijn onder die drie aspecten gecategoriseerd, wat de bundel
aangenaam overzichtelijk maakt. Tegelijkertijd is
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het een prettige leesaanwijzing, die de samenhang tussen de afzonderlijke bijdragen
vergroot.
Onder sociaal-politieke aspecten die een adaptatie bepalen vallen expliciet
politiek-ideologisch geladen transformaties van een originele tekst. De eerste bijdrage
die hieraan is gewijd overstijgt echter meteen het ontmaskeren van een politieke
ideologie door ook een bijdrage aan de theorievorming te leveren. Sanna Lehtonen
laat mooi zien hoe in een Finse adaptatie van de Tarzan-verhalen het spanningsveld
tussen het discours van een gemeenschappelijke nationale identiteit en de door
verschillen tussen mensen gekenmerkte werkelijkheid gebruikt is om een hiërarchie
binnen de eigen groep te presenteren. Zij brengt dit overtuigend in verband met de
geschiedenis van Finland en de persoonlijke geschiedenis van de auteur van de
adaptaties. Door een link te leggen met de politieke revival van rechts, die in meerdere
West Europese landen gaande is, laat ze zien hoe de analyse van oude adaptaties kan
helpen het heden te duiden.
De twee andere artikelen in het eerste deel zijn beschrijvender. Het artikel van
Tahereh Rezaei en Mohsen Hanif biedt een uniek kijkje in de samenhang tussen de
heftige geschiedenis van Iran en de ideologisch geladen adaptaties van de canonieke
tekst Shahnameh. En dat van Sylvia Warnecke laat zien hoe in de voormalige DDR
adaptaties van canonieke teksten expliciet werden ingezet om de socialistische
ideologie onder kinderen te verspreiden. Warnecke heeft zorgvuldig de werkwijze
en literatuuropvatting gereconstrueerd van een van de auteurs die een bijdrage leverde
aan het bewerken van oude verhalen met dit doel en laat zien hoe deze auteur in de
loop van zijn carrière een manier vond om de socialistische utopie in zijn adaptaties
ter discussie te stellen.
De bijdragen waarin de sociaal-culturele aspecten centraal staan focussen op de
rol van adaptaties bij het canoniseren van verhalen. Ook hier speelt ideologie een
cruciale rol, benadrukken Geerts en Van den Bossche, ofwel omdat een adaptatie
een dominante ideologie onderschrijft, ofwel omdat zij die tegenspreekt en daar een
publiek voor vindt.
Vanessa Joosen laat zien dat de roem die de sprookjes van Grimm genieten
helemaal niet vanzelfsprekend is. De eerste vertaling van de sprookjes werd in
Nederland erg slecht ontvangen, in tegenstelling tot de
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eerste vertaling in Engeland. Joosen toont aan dat de selectie van de sprookjes van
Grimm en de inhoudelijke en stilistische adaptatie de verschillen in ontvangst
beïnvloedden. De culturele context waarin de sprookjes terecht kwamen blijkt daarbij
doorslaggevend, iets wat ook Lien Fret laat zien in haar bijdrage over de verschillende
gedaantes die de fee in Assepoester aanneemt; van deugdenfrik aan het einde van de
achttiende eeuw tot jeugdpsychologe in de twintigste. Jan van Coillie vergeleek
Andersens Kleine zeemeermin met haar alter ego in de Disneyfilm en ziet drie
belangrijke verschuivingen: van ernst naar entertainment, van tragiek naar romantiek
en van een innerlijk moreel conflict met een religieuze boodschap naar een uiterlijk
conflict met een pedagogische boodschap. De laatste past in de geest van de jaren
tachtig en gold misschien wel meer voor ouders dan voor kinderen: kinderen moeten
worden vrijgelaten om hun eigen pad te kiezen.
Dat canonisering niet alleen afhankelijk is van adaptatie, maar ook van de
waardering van literatuur voor kinderen laat Bettina Kümmerling-Meibauer zien in
haar analyse van de tegenstelde rol die E.T.A. Hoffmanns Nussknacker und
Mausekönig speelde in de Duitse en de internationale (jeugd)literatuur. Terwijl zijn
door de Romantiek geïnspireerde kindbeeld navolging vond in veel buitenlandse
kinderboeken, die later tot de klassiekers van de jeugdliteratuur gerekend zouden
gaan worden, werd het verhaal in Duitsland genegeerd of ingelijfd bij de literatuur
voor volwassenen en duurde het tot ver in de twintigste eeuw voor het ook navolging
vond in de jeugdliteratuur.
Het derde deel van de bundel draait om het overschrijden van de grenzen van
verschillende media. Met transmediale aspecten van adaptatie bedoelen Geerts en
Van den Bossche zowel de aspecten die een rol spelen bij het aanpassen van een
tekst aan een ander medium, als het voorkomen van elementen uit verschillende
tradities in verschillende media en het postmodern mixen daarvan.
John Stephens en Sylvie Geerts leveren de meest vernieuwende bijdrage aan dit
deel van de bundel en misschien wel aan de hele bundel. Aan de hand van een aantal
Nederlandstalige en Engelstalige verhalen waarin op speelse en eclectische manieren
verwezen wordt naar klassieke verhalen zetten zij een nieuwe adaptatietheorie uiteen.
Zij zijn erin ge-
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slaagd een model te ontwikkelen waarmee werken die oude verhalen gebruiken om
een heel nieuw verhaal mee te vertellen geanalyseerd kunnen worden. (In een eerdere
poging hier een nieuwe term voor te verzinnen werden dit ‘literaire verwerkingen’
genoemd (zie Quirin van Os en Gerard de Vriend in Literatuur zonder leeftijd, 16,
2002, pp. 7-18)). Stephens en Geerts gebruiken voorbeelden van verhalen die nieuwe
betekenislagen blootleggen door te verwijzen naar oude verhalen via een herhaling
van bekende ‘scripts’. Zij benadrukken daarbij de hedendaagse mogelijkheden om
de oorsprong van verwijzingen snel digitaal op te zoeken en suggereren dat lezers
hiertoe geneigd zijn, of in elk geval aangespoord zullen worden. Zij laten zien dat
wanneer oude verhalen op deze manier in nieuwe verhalen worden verwerkt, de
ideologie in de verhalen uitdrukkelijk als tekstueel gepresenteerd wordt en dus ter
discussie wordt gesteld, evenals de autoriteit van de canon.
De drie artikelen die volgen vallen op door hun originele onderwerp. Franci
Greyling biedt een inkijkje in de verwerking van canonieke sprookjes in Afrikaanse
‘grassroots-literatuur’, verhalen die in een kleine gemeenschap door de mensen zelf
zijn bedacht en er ook circuleren. Joe Sutliff Sanders houdt een aansprekend pleidooi
om stripboeken op te nemen in de studie naar adaptaties. Anders dan in de andere
bijdragen is de lezer zijn ingang. Hij laat zien hoe adaptatie in het geval van een
ingewijde lezer automatisch tot dramatische ironie leidt (de lezer, in tegenstelling
tot de personages, weet hoe het afloopt, want kent het verhaal) en welk effect het
afwijken van de verwachting die de voorkennis oproept kan hebben. En ook John
Patrick Pazdziora neemt uitdrukkelijk lezers mee in zijn analyse van drie digitale
sprookjestijdschriften. Het eerste tijdschrift publiceert adaptaties die bekende
sprookjes of sprookjesmotieven deconstrueren, door bijvoorbeeld het belang van
heldendom en magie ter discussie te stellen of het goede einde achterwege te laten.
Het tweede tijdschrift biedt beginnende schrijvers een platform voor hervertellingen.
In het derde tijdschrift worden nieuwe sprookjes volgens het klassieke stramien
gepubliceerd. Voor alle drie de soorten publicaties geldt dat ze het genre uit het
domein van kinderen tillen en teruggeven aan de volwassen lezer, een proces dat
Pazdziora ‘reverse adaptation’ noemt.
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Adaptaties staan al jaren in de belangstelling van jeugdliteratuuronderzoekers en
daarom is het een gewaagde keuze om hier opnieuw een symposium en een boek
aan te wijden. Maar met hun uitwerking van het thema hebben Geerts en Van den
Bossche jeugdliteratuuronderzoekers uit verschillende landen gestimuleerd om een
stap verder te gaan dan te analyseren welke teksten op welke wijze worden aangepast
en waarom. De bijdragen in de bundel overstijgen stuk voor stuk de analyse van de
adaptatie van een individueel werk of oeuvre en tonen de verbondenheid van adaptatie
en canonvorming, die essentieel is voor het begrijpen van de manier waarop de
(inter)nationale jeugdliteratuur zich de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld.
Never-ending Stories is daarmee met recht een vernieuwende bijdrage aan de
never-ending studie van adaptaties te noemen.
Geerts, Sylvie & Sara Van den Bossche (red.), Never-ending Stories. Adaptation,
Canonisation and Ideology in Children's Literature. Gent, Academia Press,
2014.
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Over de auteurs
Els Beerten
Debuteerde in 1987 met Scènes. Voor Lopen voor je leven ontving ze de Gouden
Zoen en Allemaal willen we de hemel, een bijzondere roman over de Tweede
Wereldoorlog, werd vele malen bekroond, onder meer met de Nienke van
Hichtum-prijs. In september 2014 verscheen haar nieuwste werk: Eén mens is genoeg.
Zij ontving hiervoor de publieksprijs Boekenleeuw 2015.

Hans Boel
Studeerde Nederlands, Zweeds en Vergelijkende Moderne Letterkunde aan de
Universiteit van Gent. Tijdens zijn masteropleiding was hij recensent voor De
Leeswelp.

Inger Bos
Is communicatieadviseur/redacteur. Zij schrijft recensies over kinderboeken voor
Leesfeest en voor NBD/Biblion, waar zij zes jaar (eind)redacteur van de jeugdboeken
is geweest. Daarnaast schrijft zij uittreksels voor de Uittrekselbank Jeugd. Van 2009
tot en met 2011 zat zij in de Griffeljury.

Tamara Bos
Sinds 1992 actief als schrijfster van zowel scenario's als kinderboeken. Het boek
Papa, hoor je me? dat ze samen met Annemarie van Haeringen maakte, kreeg een
eervolle vermelding bij de Woutertje Pieterse Prijs 2012.
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Carlijn Fransen
Studeerde Literair Bedrijf aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Jeugdliteratuur
aan Tilburg University. Voor haar masterscriptie Jeugdliteratuur onderzocht ze welke
mens-, kind- en wereldbeelden er spreken uit prentenboekbewerkingen van het
scheppingsverhaal.

Sylvie Geerts
Studeerde Grieks en Latijn aan de Universiteit Gent en werkte er als assistent. Ze
promoveerde in 2014 op het proefschrift Hoe Skylla in een graafmachine veranderde
over de receptie van de klassieke mythologie in de Nederlandstalige jeugdliteratuur
van 1970 tot vandaag.

Bettina Kümmerling-Meibauer
Is professor jeugdliteratuur aan de Karl Eberhardts Universität in Tübingen
(Duitsland). Ze schreef en redigeerde een aantal belangrijke studies binnen het
jeugdliteratuuronderzoek, waaronder Learning from Picturebooks. Perspectives on
Child Development and Literacy Studies (2015), Beyond Pippi Longstocking.
Intermedial and International Aspects of Astrid Lindgren's Works (2011),
Kinderliteratur, Kanonbildung und literarische Wertung (2003) en Klassiker der
Kinder- und Jugendliteratur. Ein internationales Lexikon (1999).

Helma van Lierop-Debrauwer
Was van 1998 tot 2013 bijzonder hoogleraar Kinder- en jeugdliteratuur (Annie M.G.
Schmidtleerstoel) aan de Leidse letterenfaculteit en sinds 2002 gewoon hoogleraar
jeugdliteratuur aan Tilburg University. Ze promoveerde in 1990 op een empirisch
onderzoek naar hoe het literaire klimaat binnen gezinnen invloed heeft op de omgang
van kinderen met literaire teksten. Samen met Rita Ghesquière en Vanessa Joosen
redigeerde ze het in 2014 verschenen Een land van waan en wijs, een nieuwe
geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur.
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Sanne Parlevliet
Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Promoveerde in 2009 aan dezelfde universiteit op een proefschrift over
kinderboekbewerkingen van de klassiekers Reynaert de Vos, Robinson Crusoë,
Gullivers reizen en Tijl Uilenspiegel. Schrijft ook jeugdboeken en is lid van de
redactie van Literatuur zonder leeftijd.

Eline Rottier
Besloot na de geboorte van haar dochter Fiene om van haar passie voor schrijven en
kinderboeken meer te maken dan een uit de hand gelopen hobby. Zij stopte met haar
werk als advocaat en begon met de master redacteur/editor aan de Universiteit van
Amsterdam. Op het ogenblik is zij onder meer leescoach en schrijft zij over (auteurs
van) kinderboeken. Daarnaast doet zij journalistiek- en redactiewerk voor
verschillende bedrijven.

Linda van Scherrenburg
Is afgestudeerd aan de masteropleiding Jeugdliteratuur van Tilburg University en
publiceert regelmatig in Literatuur zonder leeftijd. Zij heeft ruim anderhalf jaar in
De Utrechtse Kinderboekwinkel gewerkt en is tegenwoordig fulltime bureauredacteur
bij uitgeverij Unieboek | Het Spectrum (kinder- en jeugdboeken van Van Holkema
& Warendorf en Van Goor).

Ida Schuurmans
Rondde in 2004 haar studie Nederlands af met een doctoraalscriptie over de collectie
kinderprenten van de Zeeuwse Bibliotheek (bekroond met de L.M. Boerlageprijs).
Werkt al geruime tijd in het (kinder)boekenvak, in verschillende hoedanigheden.
Daarnaast is zij medewerker educatie van het Muiderslot.
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Maaike Vaes
Studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht (afgerond in 1989) en
volgde recent de master Jeugdliteratuur aan Tilburg University, waar zij in 2014
afstudeerde met een thesis over hedendaagse jeugdliteratuur over de Tweede
Wereldoorlog. Maaike werkt als zelfstandig ondernemer in de kinderopvang waar
zij projecten leidt en begeleidt.

Sara Van den Bossche
Is Germaniste en werkt als doctoraatsonderzoekster aan de Afdeling Scandinavistiek
en Noord-Europakunde van Universiteit Gent. Met haar onderzoek belicht ze de
canoniseringsprocessen rond het oeuvre van Astrid Lindgren in Vlaanderen en
Nederland. Ze publiceert over Astrid Lindgrens boeken, canonisering, adaptatie en
Zweedse jeugdliteratuur in vertaling. Daarnaast geeft ze lessen jeugdliteratuur en
Zweedse letterkunde aan de universiteiten van Gent en Tilburg en is ze lid van de
redactie van Literatuur zonder leeftijd.

Jant van der Weg-Laverman
Is gespecialiseerd in Friese jeugdliteratuur, maar houdt zich eveneens intensief bezig
met Nederlandse jeugdboeken. Zij promoveerde op een onderzoek naar Friese
kinderpoëzie en was bestuurlijk onder meer actief bij IBBY-Nederland en
IBBY-internationaal. Kortgeleden verscheen Boeken en bern: Kinderliteratuur in
soorten (2014).

Margreet van Wijk-Sluyterman
Leverde bijdragen over illustratoren van Nederlandse kinderboeken aan verschillende
publicaties. Ze is lid van het bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur en werkt nu aan een onderzoek naar de kinder- en schoolboeken van
uitgeverij G.B. van Goor.
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Karen Woets
Studeerde taal- en literatuurwetenschap aan Tilburg University. Ze promoveerde in
2005 op een onderzoek naar de jeugdboekenfondsen van Zwijsen en Malmberg. Tot
oktober 2015 werkt ze in Tilburg aan een tweede proefschrift in het door NWO
gesubsidieerde onderzoeksproject Emergent Cultural Literacy: Assimilating Children's
Literature. Daarnaast recenseert ze jeugdboeken en publiceert ze over jeugdliteratuur
in het onderwijs en over interculturele en religieuze (jeugd)literatuur.
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Blik op stuk
Vijf jaar geleden kreeg Literatuur zonder leeftijd een nieuw gezicht. Letterlijk een
nieuw gezicht, want sinds het voorjaar van 2011 verfraait Ted van Lieshout het
omslag met een gezicht. In een paar simpele lijnen schetst hij steeds een andere blik,
zoals het tijdschrift steeds een andere blik op de jeugdliteratuur probeert te werpen.
Wanneer we de oogst van al die blikken op de jeugdliteratuur naast elkaar leggen
dan zien we verbaasde, bijna verlegen blikken, gevleide blikken, trotse, verliefde,
vergulde blikken, maar ook verwonderde blikken, verschrikt, argwanend, soms zelfs
boos. Blikken op de jeugdliteratuur, maar misschien moeten we zeggen op de wereld,
die ook uit het eigen werk van Ted van Lieshout spreken, en uit alle activiteiten
daaromheen. Want dat hij wel de meest veelzijdige pleitbezorger van goede literatuur
voor de jeugd is, blijkt uit alle inspanningen die hij daarvoor levert. Hij schrijft en
tekent niet alleen bijzondere en spraakmakende boeken en dichtbundels, hij zet zich
ook in voor jonge illustratoren en dichters, geeft workshops, initieert bijeenkomsten
- waaronder de succesvolle ‘Middag van het Kinderboek’ - maakte teksten voor
televisieprogramma's en publiceert sinds een paar jaar ook succesvol voor
volwassenen. En uit al zijn werk spreekt die eigenzinnige blik op het leven en de
literatuur. Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag willen wij deze blik met dit
nummer eren, dit keer niet alleen op het omslag, maar ook in het binnenwerk.
Om te beginnen komt Ted van Lieshout hierover zelf aan het woord. Pjotr van
Lenteren vroeg hem te reflecteren op zijn vele verschijningsvormen, onder andere
als blogger, als activist, als onderzoeksobject, kindermens en laatste-woord-hebber.
Op zijn verschijningsvorm als homoseksueel schrijver ging Ted van Lieshout
uitgebreid in bij De Mosselezing 2012, een lezing die nog niet was gepubliceerd en
nu in dit nummer opgenomen mocht worden. En dan is er natuurlijk uitgebreid
aandacht voor reflectie op zijn werk. Jan van Coillie analyseerde de ontwikkeling
van Ted van Lieshout als dichter en de relatie van de gedichten met zijn

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

8
persoonlijke leven. Dit laatste wordt ook gethematiseerd door Tiny la Roi in haar
bespreking van de bundel Zeer kleine liefde en het spraakmakende Mijn meneer.
Vanessa Joosen legt zijn blik op leeftijd bloot in een analyse van de bundel Driedelig
paard. Meteen na het verschijnen in 1996 schreef Joke Linders een prachtige
beschouwing over de bijzondere compositie, de broerrelatie en homoseksualiteit in
Gebr. die wij de moeite waard vonden om te herdrukken. Selma Niewold laat zien
hoe Ted van Lieshout in de gedichten over zijn overleden vader en broer niet zozeer
hen een gezicht geeft, als wel het universele gevoel van gemis. Sander Bax grijpt de
meest recente ontwikkeling van Ted van Lieshout als schrijver voor volwassenen
aan voor het beantwoorden van de vraag wat nu precies het verschil is tussen literatuur
voor kinderen en literatuur voor volwassenen. Een bespreking van zijn talent als
illustrator mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Kris Nauwelaerts laat zien door wie
Ted van Lieshout beïnvloed is en hoe dit talent zich heeft ontwikkeld.
De wetenschappelijke verhandelingen worden afgewisseld met blikken op Ted
van Lieshout als persoon en als auteur door collega schrijvers Karel Eykman, die
hem ontdekte als een nieuw geluid in de jeugdliteratuur, Dolf Verroen, die het
allereerste verhaal dat hij naar een uitgever stuurde mocht lezen, en Aidan Chambers,
zijn grote voorbeeld die hem toesprak bij de uitreiking van de Theo Thijssenprijs.
Philip Hopman komt aan het woord over de samenwerking bij de Boer Boris-boeken,
uitgever Jacques Dohmen onthult hun eerste aanvaring, Rolf Erdorf zijn introductie
in Duitsland en uitgeefster Henny Bodenkamp hun vijfentwintigjarige samenwerking.
De kroon op het themanummer vormt het niet eerder gepubliceerde werk van Ted
van Lieshout zelf dat we voor deze gelegenheid mochten afdrukken: een verhaal in
dichtvorm, een gedicht en een katern met illustraties. En dit dan nog aangevuld met
een herdruk van vier columns die hij eind jaren negentig voor ons tijdschrift schreef,
waarin hij platte pedagogen, beursverstrekkers, pedofoben en ongeïnteresseerde
schoolconciërges lik op stuk geeft. Wij hopen dat dit alles ertoe aanzet zijn werk
weer te gaan lezen. En herlezen. Lezen en herlezen. Blik op geluk.
Sanne Parlevliet
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Dertien keer Ted
Pjotr van Lenteren
Dichter, prozaïst, scenarist, componist en illustrator Ted van Lieshout is zestig, maar
is nog lang niet klaar. Portret van een artistieke duizendpoot in dertien
verschijningvormen. ‘Er liggen altijd tien concepten klaar.’
Er zijn minstens dertien versies van Ted van Lieshout, maar voor wie het liever
eenvoudig houdt: toch minstens twee. De eerste Ted, die succes had met proza en
gedichten voor een klein publiek van fijnproevers (‘zonder subsidies en prijzen had
ik het nooit gered’). En de tweede Ted, die vindt dat hij de dingen gedaan heeft die
hij doen moest en nu de dingen doet die ook nog kunnen: vrolijke verzen en
kleuterverhaaltjes over Boer Boris, terwijl hij eigenlijk niet eens van kleuters houdt.
Hij hield op met boze brieven schrijven aan kranten en belangenorganisaties en
ontwikkelde zich tot een vileine, maar meestal optimistische en oplossingsgerichte
blogger. Twee dingen veranderden niet: Van Lieshout is nog altijd een man die zich
hard maakt voor een betere kinderboekenwereld en blijft zoeken naar artistieke
uitdagingen en nieuwe wegen. ‘En da's lastig hoor. Als je een idee hebt en je komt
er niet uit, dan blijft dat frustrerend. Of je nu dertig bent of bijna zestig.’

1 Blogger
‘Ik schrijf geen boze brieven meer, omdat ik dat blog heb. Ik begon ooit met mijn
grappig bedoelde klachten over de Albert Heijn op internet te zetten. Maar daar was
de lol snel van af: ze vonden me een kleinzielige koopjesjager. Toen ik me meer
richtte op kinderboekenthema's groeide het bezoek tot mijn verbazing enorm snel.
Boekenvakkers, ouders, bibliothecaressen, docenten, leesliefhebbers. We hebben de
roofbloemlezing van Gerrit Komrij aan de kaak gesteld, de afgeschafte Gouden Zoen
weten
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te vervangen door de Gouden Lijst en de Middag van het Kinderboek op de kaart
gezet. Prachtig hoe eenvoudig je tegenwoordig mensen kunt mobiliseren. Ineens heb
je bijna een journalistieke functie. Na de dood van Sieb Posthuma heb ik 40.000
bezoekers gehad. Zondag gebeurd, maandag op mijn blog. Hoewel we soms
protesteerden, heb ik nooit last gekregen met mijn uitgevers, zelfs niet toen we
knokten voor het modelcontract. Dat was toch echt een zorgelijke tijd, waarin de
financiële omstandigheden van kinderboekenmakers sterk verminderde en de
illustraties van een boek feitelijk uit de zak van de schrijver werden betaald. Het lijkt
zo'n lief wereldje, maar de grote uitgevers hebben het vormen van een modelcontract
heel bewust heel lang getraineerd, ze verzonnen steeds weer wat. Merchandising
erin of niet? Wat moeten we met het e-book? En weer was er een half jaar voorbij.
Het was gewoon heel pijnlijk. Maar ruzie? Nee. Mensen die graag mooie boeken
willen uitgeven zijn het meestal met me eens. En iedereen snapt wel dat ik het
kinderboekenvak als geheel wil beschermen, dat het niet om mij gaat, maar om al
die collega's die ik liefheb als een familie. Daar moet je voor willen vechten. Ik ben
geen boze, oude man aan het worden. Helemaal niet. Integendeel. Ik heb heel lang
heel actief allerlei verenigingswerk gedaan in de Vereniging van Schrijvers en
Vertalers. Ik denk dat ik dat miste. Ik beleef vooral veel plezier aan het organiseren
van bijeenkomsten. Mijn collega's zijn een substituut voor een gezin, dat mag je best
zo opschrijven.’

2 Activist
‘Je zit me hier nu wel heel activistisch te portretteren, maar dat vind ik overdreven.
Ik doe vooral aan veel dingen niet mee. Ik voel me snel gedwongen en ik vind veel
acties te vaag en te wollig. Dan moet je naar een kinderboekwinkel om je solidair te
verklaren met die kinderboekwinkel. Hoe sympathiek ook: daar komt toch geen hond
op af? Je moet selectief te werk gaan, als je wat wilt bereiken. Bij mij begint zoiets
vaak met praktische verbazing. Het ziekenhuisboekenproject “Lees je beter”
bijvoorbeeld - een werktitel, want niet iedereen wordt beter - is ook zo ontstaan. Ik
zou een lezing geven in een kinderziekenhuis en kwam er tijdens de voorbereiding
achter dat het lezen van kinderboeken waarin kwalen voor-
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komen, arts en verpleegkundige kan helpen bij de behandeling van jonge patiënten,
maar dat er geen register bestaat van nuttige boeken. Ik dacht: hoe moeilijk kan het
zijn om zo'n register te maken? Zulke projecten, daar ben ik wel voor te porren. Een
verbond was snel gesmeed tussen kinder-neuroloog Irina Snoeck, Agnes Vogt van
het Nederlands Letterenfonds, Helma van Lierop als kinderboekenprofessor en
Gerlien van Dalen van Stichting Lezen. Er wordt een website gebouwd en er zit al
een stagiaire klaar om die lijst te controleren en in de computer te zetten. We letten
wel op de literaire kwaliteit, hoor. In dat opzicht blijf ik gewoon Ted. En een boek
moet ook echt verkrijgbaar zijn, anders heb je er nog niets aan. Maar om dat nu
meteen activisme te noemen.’

3 Onderzoeksobject
‘Kinderboekenwetenschap: geweldig dat het bestaat, ook al is het niet veel en houd
ik lang niet alles bij. Dat komt: ik vind dat er wel erg veel aandacht is voor de
geschiedenis van het kinderboek. Uitgeefpraktijken uit de negentiende eeuw: wat
heb ik daar nu aan? Ik kan helemaal niets met de geschiedenis, ik ben met het nu
bezig. Als iemand op mij afstudeert, wat een paar keer is gebeurd, dan vind ik dat
natuurlijk wel eervol en strelend. Het bevestigt dat je werk er toe doet. En in zulke
onderzoeken lees ik wel eens dingen over mezelf die ik nog niet wist. Ik ben het niet
met alles eens, maar je kunt een andere zienswijze hebben en die mag je verdedigen.
Dat is wetenschap en dat vind ik interessant. Een wetenschappelijke studie graaft
dieper dan een recensie, dat vind ik er fijn aan. Je kunt vergelijkingen met
verschillende werken maken en dan van alles op het spoor komen. Dingen die ik zelf
ook niet gezien heb of niet in die mate. Turfonderzoek, woorden tellen, dat is op een
geestige manier confronterend. Ik weet best dat ik wel eens in herhaling val, maar
zo'n turfonderzoekje brengt dat dan wel héél pijnlijk aan het licht. Ik blijk bijvoorbeeld
een sterke voorkeur te hebben voor het woord “maar”. Wie had dat gedacht? Uit
Mijn meneer hebben we 300 maars gehaald! Schrikbarend. Wie naar de grotere
thema's in het werk van hedendaagse kinderboeken -auteurs kijkt en overeenkomsten
en verschillen in stijl onderzoekt, die laat
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zien dat het kinderboek meer is dan een medium dat kinderen aan het lezen helpt.
Dat het kunst is. Dat vind ik heel waardevol.’

4 Filosoof
‘Ik krijg in klassen altijd dezelfde vraag: hoe oud bent u? Dan zeg ik: “Raad maar.
Let wel op: met mensen van mijn leeftijd moet je uitkijken. Als je te hoog zit, ga je
het raam uit.” Dat moet je in de kleuterklas niet doen, die gaan dan zitten beven. Die
nemen dat letterlijk. O jee! En in groep acht denken ze: doet-ie toch niet. Daarom
houd ik zo van kinderen van een jaar of acht, negen. Juist in groep vijf en zes zijn
metaforen spannend. Met kinderen van die leeftijd kun je heel goed filosoferen, juist
op de grens van echt en niet echt, letterlijk en metafoor. Een versje dat ik graag
gebruik gaat over olifantenjam, gemaakt van de vruchten van de olifantenboom. Ik
houd vol dat olifantenjam bestaat en dat olifanten aan bomen groeien en kinderen
proberen mij er dan van te overtuigen dat dat niet juist is. Ik beweer iets dat niet waar
is? Overtuig me maar. Zo praat ik graag met kinderen. Ik kan er uren mee doorgaan.’

5 Boer Boris-bedenker
‘Het kinderboekenvak is nog steeds moeizaam, vooral omdat boeken zo vreselijk
kort in omloop zijn en weinig tijd krijgen om zich te bewijzen. Ik wapen me door
commerciëler te denken dan ik vroeger deed. Boer Boris is een mooi voorbeeld.
Philip en ik hebben heel veel plezier om dit samen te doen. Philip kan dingen die ik
niet kan. Ik teken het liefst zo min mogelijk, ik kan ook lang niet alles tekenen. Philip
kan alles tekenen of zorgt dat hij het leert. Dus ik kan nu eindelijk over tractoren en
helikopters schrijven. Of ik zet voor de grap veertig kinderen in de tekst. Philip gaat
er dan ook echt veertig tekenen. Ik zou dat nooit doen, ik zou er één tekenen. Ik ben
heel conceptueel, teken wat er niet staat. Of noem het lui. Weet ik het. Ik heb veel
respect voor tekenaars die dat wél kunnen, gewoon tekenen wat er staat. Ik kan dat
niet. Echt niet.’
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6 Afmaker
‘Is Ted ooit af? Dat is een mooie vraag. En een lastige. Ja en nee. Ik wilde in de
vorige eeuw schrijven wat ik per se wilde schrijven en tekenen wat ik per se wilde
tekenen. Dat is ook het mooie van kunnen tekenen én schrijven: ik lever kant-en-klare
boeken aan, ik heb niemand nodig. In die zin ben ik af: ik heb gedaan wat ik wilde
en heb die dingen van het begin tot het eind ook precies zo kunnen doen als ik wilde.
De rest is extra. Wat ik nu niet meer gedaan krijg, hoeft ook niet per se. Maar om
me nu af te noemen? Nee. Ik wil blijven groeien. Anders ga ik stilstaan, degenereren.
Ik wilde nog iets worden naast tekenaar en schrijver: popster. Vind je het raar, als
iemand van bijna zestig dat zegt? Ik meen het! Dat laatste moet ik nog steeds voor
elkaar krijgen. Ik heb liederen geschreven en uitgevoerd en op YouTube gezet, maar
ik ben nog steeds niet tevreden. Ik heb niet het talent om het perfect te krijgen. En
zo zijn er meer dingen die me niet lukken. Ik wil nog niet vertellen wat, want dat
helpt helemaal niet. Moet ik in mijn eentje uitvechten met mezelf. Dus je kunt wel
zeggen dat ik een late midlife crisis heb. Voor een grote carrièreverandering is het
te laat. Docent aan de kunstacademie kan niet meer, dan ga ik nog maar vijf jaar mee
en dat vind ik te weinig. Ik was scenarioschrijver bij Sesamstraat en Klokhuis, maar
daar ben ik mee gestopt. Ik ben nu alleen maar kinderboekenschrijver. Enkele
uitstapjes daargelaten. Is dat dan mijn levensvervulling? Ben ik gelukkig genoeg?
Ik mis de variatie. Boer Boris loopt goed, maar geeft niet genoeg bevrediging om te
zeggen: laat dat groeien maar zitten. Dat kan ik niet. Overdag gaat het prima, maar
's avonds bekruipt me dat dan. Dan zie ik weer die projecten liggen die nog niet
gelukt zijn, maar die ik wel zo graag wil. Vroeger werd ik daar wel eens depressief
en onzeker van. Dat is weg, ik weet dat ik altijd een gedicht en altijd een concept
kan maken. Ik heb ook mijn manieren om mezelf bij de les te houden. Ik heb stapels
virtuele schriftjes waarin ik met mezelf praat over mijn projecten. Dat heb je goed
gedaan, Ted. Of: dat was weer niks. Zo vind ik de zwakke plekken en leer ik van
mijn fouten. Ik vind het niet erg als concepten na een paar weken niet goed blijken
te zijn. Maar als ik er echt in geloof en het lukt niet, daar kan ik nog altijd gefrustreerd
over raken.’
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7 Boek-gelover
‘Het boek heeft een imagoprobleem, zoveel is duidelijk. Het is een stofnest. Letterlijk:
in woonbladen zie je geen boekenkasten meer, die gaan allemaal de deur uit. Kijk
in een moderne boekwinkel: meer koffie dan boeken. Lege wanden, want dat is hip.
Boekhandels met een compleet, uitgebreid aanbod zie je steeds minder. Dus moeten
we wel verder met het boek? Ik durf die vraag wel te stellen. Ik vind vernieuwing
spannend. Ik probeer een game te maken, samen met zo'n bureautje, hartstikke leuke
jongens en meiden. Ik heb een concept bedacht met allerlei taalspelletjes. Maar ik
merk dat ik de expertise mis om de regie over het geheel in eigen hand te houden,
dus ik voel me er tamelijk hulpeloos bij. Eigenlijk moet ik leren hoe je games maakt,
dan kan ik het zelf doen. Maar ik geloof vooralsnog niet dat het iets voor mij is, nee.
En ik denk dat het boek uiteindelijk niet verloren gaat. Het is een perfecte uitvinding.
Toneel bestaat ook nog steeds, terwijl je ook tv kunt kijken. Toch zal het boek, net
als het theater, op de een of andere manier moeten vernieuwen. Maar zulke processen,
daar ben je niet de baas over. Blijven proberen tot je beet hebt. En het oude niet
zomaar weggooien.’

8 Schrijvenaar
‘Met andere illustratoren werk ik samen als zij dingen kunnen die ik niet kan.
Bijzonder was de samenwerking met Sieb Posthuma. Na zijn dood hebben we een
heruitgave gemaakt van onze bundels. Er staat een gedicht in dat Schrijvertje heet
en dat werd de titel van het boek. Dat zat me dwars. Alsof het alleen om mij ging.
Daarom heb ik het gedicht Tekenaartje toegevoegd. Voor Sieb. En dat was het dan.
Ja. Waarom doet iemand zoiets? Toch heb ik het meteen geaccepteerd. Vanuit hem
begrijp ik het wel. Die depressies, ik ben zo blij dat ik daar overheen ben gegroeid.
Maar vanuit mezelf begrijp ik het niet. Idioot! Hij had alles wat ik had willen hebben:
de looks, het succes, een eigen stijl. Want dat heb ik niet: een eigen stijl. Helemaal
in het begin, toen ik ging werken voor De Blauw Geruite Kiel, verweet Sylvia Weve
me dat ik haar nadeed. Ik zie de overeenkomsten tussen wat ik toen maakte en wat
zij maakt wel. Maar ik heb zoveel verschillende dingen gedaan. Ik probeer steeds
weer wat anders. Ik
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zou het liefst een boek maken met op iedere pagina een andere stijl, alsof het door
een hele ploeg illustratoren is gemaakt. Dat kan ik nu eenmaal goed: in mijn eentje
heel veel. Andere illustratoren ontwikkelen één stijl, maar ik kan dat gewoon niet,
steeds hetzelfde doen. Sylvia Weve was toen boos, nu heeft ze de heruitgaven van
mijn prozateksten geïllustreerd. Dat is op een vriendelijke manier ironisch. Maar
vooral een grote eer.’

9 Autobiograaf
‘Ik ben er ijdel genoeg voor, hoor. Maar nee, dat lijkt me verschrikkelijk: een
autobiografie. Ik denk dat als ik mijn eigen leven te boek zou moeten stellen, ik aan
de ene kant flink veel censuur zou toepassen en aan de andere kant mezelf mooier
zou voorstellen dan ik ben. Inhoudelijk zou het wel een aardig boek kunnen zijn.
Genoeg meegemaakt in mijn jonge jaren in Eindhoven en later in Amsterdam. Maar
van kinderboekenschrijvers wil men toch graag dat het saaie mensen zijn, of in ieder
geval ongevaarlijk. Ik ben me daar altijd wel van bewust geweest. Als ik naar een
school moest om voor te lezen en er was een pauze, dan wandelde ik liever een paar
keer om de school heen dan dat ik in de docentenkamer ging zitten, maar dan was
ik me er toch altijd van bewust dat mensen in de omgeving de politie zouden kunnen
bellen: er sluipt een enge man om de school heen. En dan ben ik ook nog eens homo.
Bij sommige mensen gaat dan het alarm af: voor kinderen werken én homo, dús
pedo. Je moet proberen om zo ver mogelijk weg te blijven van dat soort vooroordelen.
Dat heb ik lang niet altijd gedaan. Maar ik zoek het ook niet op. Als kinderen in de
klas vragen of ik homo ben, ligt het er helemaal aan hoe ze het vragen. Als het een
oprechte vraag is, geef ik er oprecht antwoord op. Vragen ze het om te keten, dan
krijgen ze geen antwoord. Ik was een keer in een theaterzaal in Vlaanderen en daar
zei ik het op het podium uit mezelf. Er klonk meteen hoongelach uit de zaal. Ik kwam
daar binnen als beroemde schrijver en ging er weg als sneue homo. Dat doe ik niet
meer.’
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10 Kindermens
‘Die vraag zal me altijd blijven achtervolgen, en daar kan ik wel mee leven: of het
waar is dat ik een hekel heb aan kinderen. Ik heb helemaal geen hekel aan kinderen,
maar ik zie ze wel als werk. Ik kom een paar uur naar hun school of bieb en daarna
ga ik weg en zij gaan weer naar hun eigen huis. Dat is precies goed zo. Weet je dat
ik als tiener jarenlang de meest gevraagde babysitter van Eindhoven was? Alleen
baby's kon ik niet goed aan, omdat ik er niet mee kon communiceren. Ik heb wel
eens een moeder gebeld dat ze thuis moest komen omdat de baby bleef huilen.
Kleuters vond ik ook vervelend, maar sinds het bestaan van Boer Boris heb ik mijn
eigen gedrag ten opzichte van kleuters nader bekeken en gezien dat ik anders te werk
moet gaan. Maar piepstemmetjes opzetten tegen kleintjes zoals ik veel moeders zie
doen, dat weiger ik. Ik heb zelf geen kinderen en wil ze ook niet, en dat komt me
goed van pas, omdat het me in staat stelt om mezelf te blijven zien als het kind dat
ik was. Anderen kunnen dat minder goed omdat de rol van vader of moeder ze
verandert. Maar ik schrik wel eens van het kind dat ik was. Ik werd vaak gepest en
snapte niet waarom, behalve dan dat ze zagen dat ik anders was. Maar ik las laatst
mijn dagboek uit die tijd en daarin vind ik mezelf helemaal geen leuk kind. Ik zat
niet lekker in mijn vel en probeerde me te handhaven. Mijn gedweep met populaire
muziek, zó oppervlakkig! Toen Mijn meneer net uit was vertelde Rindert Kromhout
me dat hij de hoofdpersoon zo irritant vond. Zó irritant dat het hem niks kon schelen
wat dat kind overkwam. Ik was geschokt, maar nu begrijp ik het beter. Toch ben ik
wel eens verbaasd over hoe slecht ik mezelf ken. Dan ben ik een uur in de klas
geweest en heb het ontzettend leuk gehad met de kinderen en dan zie ik bij het verlaten
van de klas een kind dat ik totaal over het hoofd heb gezien. Misschien wel een kleine
Ted. Dat vind ik dan erg, omdat ik veel minder oplettend ben dan ik denk.’

11 Lezer
‘Ik ben niet echt een lezer. Niet van andere schrijvers in elk geval. Je hebt van die
schrijvers die moeten lezen om te kunnen schrijven, maar zo ben ik niet. Natuurlijk
kijk je wel eens naar collega's, hoe ze het doen. Willem
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Wilmink, onmiskenbaar een voorbeeld. Die prachtige zinnen van Bart Moeyaert.
Sjoerd Kuyper, zijn toon, vooral als-ie boos is. Prachtig. Maar voor mezelf? Nee.
Nauwelijks. Wel ooit eens alles van Couperus gelezen. Ik heb Anna Blaman een tijd
interessant gevonden, omdat ze lesbisch was. Achterberg. Een dichter die zoveel
schreef, maar niet één gedicht dat ik begreep. Nog wel eens een bundel proberen te
schrijven die ook zo onbegrijpelijk was, met Latijnse woorden als titel uit het Latijnse
deel van het woordenboek, met Romeinse cijfers erachter. Geen idee waar het over
ging, maar zo mooi. Daarom zeg ik ook: het is niet erg als ze het niet begrijpen, het
zijn maar gedichten. Die zijn zo voorbij. Nee, ik ben niet zo'n lezer, ik begin er wel
in, maar ik ga me snel vervelen en dan wil ik zelf weer wat schrijven. Ik volg graag
tv-series. Een Nederlandse True Detective of Downton Abbey schrijven, dáár fantaseer
ik graag over. O, was het maar waar dat ik dat kon.’

12 Schmidt-bewonderaar
‘Ik heb haar altijd bewonderd, maar toen ik begon: vervelend om mee vergeleken te
worden. Alles werd aan haar afgemeten in die tijd. Ik heb haar nooit als collega
gesproken, alleen vanuit de verte gezien. Ik las natuurlijk alles wat ze schreef, alles,
maar kon er niets mee toen ze nog leefde. Er is nog wel eens een boek van mij niet
doorgegaan, omdat de redacteur zei dat ik vergeleken zou gaan worden met Schmidt.
Ze is nu precies twintig jaar dood, ze stierf in het jaar waarin Een torentje van niets
een Gouden Griffel kreeg. Ze heeft maar heel weinig opvolgers, het vak kinderdichter
is een tijdlang bijna weggeweest. Nu komt het weer een beetje op, met Marjet Huiberts
en Bette Westera. Schmidt heeft het voor veel schrijvers verpest door de beste te
zijn. En het heeft ontzettend lang geduurd voor we daar met z'n allen overheen waren.
Pas sinds Van Ansjovis tot Zwijntje maak ik weer openlijk vrolijke poëzie en pas op
mijn laatste boek staat pontificaal: VERSJES. Maar let op met die lichte gedichten,
ze zijn niet wat ze lijken. Ik heb het altijd wel in haar gedichten herkend: het
relativeren van eigen leed. Die ottertjes die niets mogen. En dan toch. Zij zat ook
depressies te compenseren. Ze moest de vrolijke dame uithangen, anders werd het
zo naargeestig. Ze deed antiburgerlijk omdat burgerlijke mensen
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dat heel leuk vonden. Als ze echt antiburgerlijk was geweest, dan was ze nooit zo
populair geworden. Dat is iets wat heel veel kinderboekenexperts niet snappen. Ze
wordt nog steeds opgehemeld om haar proza, maar dat was helemaal niet zo goed.
Wiplala, dat is gewoon heel slecht geredigeerd. Maar de versjes: briljant. Nog steeds.
Als ik gedeprimeerd was rond mijn dertigste, dan hielp Het schaap Veronica me er
altijd weer bovenop. Het kan nog veel erger, dacht ik dan, met mij valt het nog mee.ú

13 Het-laatste-woord-hebber
‘Als ik een allerlaatste lezing mocht houden en ik wist het? Dan zou ik beginnen met
wat gal spuwen. Ik zou nobel en edel eindigen, maar ik zou heel vals en haatdragend
beginnen. Dingen zeggen waar ik altijd mijn mond over gehouden heb. Hoewel, nee.
Weet je, ik kan me ook voorstellen dat ik eindelijk eens een keer volledig nobel zou
zijn. De wereld verlaten en dat ze zien dat ik toch nobeler was dan ze dachten. Want
ik zou het toch wel erg vinden, als ze zouden zeggen: wat een irritante vent was dat
toch. Maar dat ik goed was in mijn vak, dat vind ik het belangrijkst. Als ze redelijk
zijn, dan zeggen ze dat. Ik houd niet van valse bescheidenheid. Je moet weten waar
je goed in bent en wat er beter kan. Ik vind dat ik behoorlijk goed ben. Maar het zou
leuk zijn als de dag van mijn uitvaart iemand anders zou zeggen dat het goed was.’
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Drijft de emancipatie homo's terug in de kast?
De Mosse-lezing 2012
Ted van Lieshout
In Utrecht vond een literaire avond plaats die georganiseerd was door een
homoboekhandel. Er kwamen vijf auteurs spreken, twee homo's en drie lesbiennes.
Alle schrijvers lazen voor uit eigen werk, maar tot mijn stomme verbazing las géén
van hen iets voor dat homogerelateerd was! Het had net zo goed een gewóne literaire
avond kunnen zijn.
Ik voelde me, als publiek, ietwat bedrogen. Als ik naar een door een
homoboekhandel georganiseerde literaire avond ga met louter homoseksuele auteurs,
dan wil ik iets homoachtigs horen. Tegelijkertijd realiseer ik me hoe mal dat eigenlijk
is. Tegenover een homoliteraire avond staat een heteroliteraire avond, en een als
zodanig geafficheerd evenement zou menig wenkbrauw doen fronsen omdat het
thema, door het expliciet te benoemen, andersgerichte seksualiteit demonstratief
uitsluit. Strikt genomen hadden de vijf auteurs in Utrecht daarom gelijk dat ze in alle
vrijheid kozen wat ze wilden voorlezen. Maar toch. Als ik van te voren geweten had
dat ze het thema geheel links zouden laten liggen, was ik niet gekomen. Er waren
veel homoseksuele en lesbische toehoorders en die kwamen waarschijnlijk net als
ik vanuit een specifieke belangstelling. Maar niemand stond woedend op tijdens de
lezingen om homoseksueel getinte passages op te eisen. Ik ook niet. Wel ben ik na
afloop gaan vragen waarom vijf auteurs, onafhankelijk van elkaar, neutrale teksten
hadden geselecteerd. Het bleek te maken te hebben met de vrijheid die iedere auteur
heeft om voor te dragen wat hij wil, en homoseksuele auteurs dus ook. Ze voelden
zich zo geëmancipeerd dat ze het niet over homoseksualiteit hóéfden te hebben, óók
niet op een avond in het teken daarvan. Immers: voor de goede verstaander was hun
geaardheid toch wel in hun werk verankerd. Maar niet per se in alles. Ik dacht: maar
als we ons uit-
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geëmancipeerd voelen, zodanig dat we er geen woord meer aan vuil hoeven te maken,
zitten we dan niet feitelijk terug in de kast?
Anderhalve maand geleden concludeerde de Volkskrant dat er met het heengaan van
Gerrit Komrij geen beroemde homoschrijvers meer zijn in Nederland. Er werd een
artikel aan gewijd. Ik citeer: ‘Reve kwam in de loop van zijn carriere openlijk uit
voor zijn homoseksuele gevoelens. Zo ook Gerrit Komrij, Hans Warren en ver voor
hen Jacob Israel de Haan. Het waren voorvechters van de homo-emancipatie. Maar
waar is de beroemde homoseksuele schrijver nu? Bij het opsommen van homoseksuele
auteurs in het Nederlands taalgebied kwam de redactie niet veel verder dan Arthur
Japin, Tom Lanoye en Ted van Lieshout. Zijn het er echt zo weinig? Of is er iets
anders aan de hand? “Er zijn er veel meer, hoor,” zegt Vincent van der Kaap,
bedrijfsleider van de Amsterdamse boekwinkel Vrolijk, waar alleen boeken worden
verkocht met een homoseksueel thema. “Gerbrand Bakker, Gerard van Emmerik,
Jos Versteegen,” somt hij op, terwijl hij door de stellages van de winkel speurt. Dan
valt hij even stil. “Nu je het zegt, het zijn er inderdaad niet zo veel.”’
Daarmee werd gesuggereerd dat het echt heel droevig gesteld is met het aantal
homoschrijvers. Had Van der Kaap iets meer tijd gekregen dan was hij vast wel
gekomen op bijvoorbeeld Sipko Melissen, Willem Melchior en Th. van Os,
Marjolijn/Maxim Februari, Maartje Wortel en Doeschka Meijsing. Maar daarvan is
Meijsing misschien wel de bekendste en zij is inmiddels óók overleden. Is het dan
toch waar? Zijn de beroemde Nederlandse homoseksuele schrijvers dood? De grote
homoseksuele thema's ook?
In hetzelfde artikel kwam literair agent Paul Sebes aan het woord over het waarom
van het zuinig geachte aanbod van boeken met een specifiek homothema:
‘Homoseksualiteit is niet meer schokkend. Als de clou van een boek is dat de
hoofdpersoon homoseksueel is, haal je als lezer je schouders op. Ook als
heteroseksuele lezer.’
Eén van de vijf auteurs in Utrecht, Gerbrand Bakker, stelde iets soortgelijks. Hij
zei dat homoseksualiteit an sich helemaal geen thema is, dat
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het alleen een thema kan zijn als het geproblematiseerd wordt, en dat hij daar geen
zin in had.
Hij had een belangrijk punt. Je kunt namelijk wel een homoseksueel personage
opvoeren in je verhaal, maar omdat dat afwijkt van het onbenoemde, namelijk een
heteroseksueel personage, speelt het vrijwel altijd een rol in je verhaal, terwijl je dat
misschien helemaal niet wilt. Als in een verhaal staat: ‘Jan werd wakker, kuste zijn
vrouw goedemorgen, stond op en ging naar zijn werk,’ klinkt dat zo neutraal dat niet
opvalt dat het gaat over een heteroseksuele man. Staat er: ‘Jan kuste zijn vriend
goedemorgen en ging naar zijn werk,’ dan is plotseling iets gezegd dat door de lezer
opgepikt wordt als informatie: hé, Jan is homo! Wat voor invloed zal dat hebben op
het verhaal? Homoseksualiteit is, doordat het afwijkt van het onbenoemde, op slag
opgevoerd als probleem. Dat moet niet zozeer gezien worden als een probleem in
de zin dat het érg is, maar in de zin dat een verhaal bestaat uit het aankaarten van
een conflict dat eerst verergert en vervolgens naar een oplossing geleid wordt. Als
je in een verhaal een boswachter opvoert die door het bos loopt en zijn geaardheid
blijft onbenoemd, dan zit je al vrij snel in een sfeer van twinkelerende vogels en het
geritsel van gebladerte. Maak je er melding van dat het een homoseksuele boswachter
is, dan vermoed je meteen achter de een of andere boomstam een cruiser, ook al gaat
het verhaal enkel en alleen over natuurbehoud. Lezers verwachten dat als een
personage homo is, het een rol zal spelen in de plot. Wil je dat als schrijver niet, dan
zul je het zo terloops op moeten voeren, dat het geen nadruk krijgt. Maar dan vraagt
men zich al gauw af: waarom moet die boswachter homo zijn als het niet functioneel
is? Het lijkt op het fenomeen dat we kennen van actualiteitenrubrieken: de meeste
gasten zijn mannen en die worden neutraal benaderd; is de gast een vrouw, dan wordt
gevraagd hoe zij haar baan combineert met het moederschap. Het is een verschijnsel
dat elke minderheidsgroep kent, en ja, een minderheidsgroep kan dus zo groot zijn
als alle vrouwen gezamenlijk.
Een schrijver als Gerbrand Bakker beheerst het vermogen om verhalen te schrijven,
zoals Boven is het stil, waarin de homoseksualiteit van het hoofdpersonage zo terloops
en natuurlijk is, dat het niet de nadruk krijgt van een sturend verhaalelement. Je hebt
ook Willem Melchior voor wie het homoseksuele element juist wel degelijk onderdeel
uitmaakt van de
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spanning die het verhaal oproept. Daartussen bevinden zich tal van schrijvers die
weliswaar niet de bekendheid hebben die Komrij en Reve, en ook Doeshka Meijsing
genoten, maar wel degelijk van zich doen spreken. En dat is ook logisch: de meeste
schrijvers maken bij hun werk gebruik van hun eigen levenservaring, en als je homo
bent zou het onnatuurlijk zijn als er in die verhalen geen ‘gewone homoseksuelen’
rondlopen, zoals in het echt. Maar dat wil niet zeggen dat die auteurs continu over
het onderwerp zouden moeten schrijven - of juist zwijgen zoals vroeger, toen een
auteur als Proust zijn geliefde Albert moest omdopen in Albertine. Of als Couperus,
die met de smachtende vrouwen die hij opvoerde waarschijnlijk zichzelf in gedachten
had.
In de hedendaagse Nederlandse literatuur worden homoseksuele personages
terloopser opgevoerd dan vroeger, toen het thema kon worden gebruikt als
provocatiemiddel, de emancipatie tot doel had, of, zoals bij Reve, onlosmakelijk deel
uitmaakte van zijn hoogstpersoonlijke stijl. Door die terloopsheid en onze gewenning
aan homoseksualiteit vallen homoseksuele schrijvers minder op.
Die terloopsheid komt tot uitdrukking in dit versje:
Er waren eens drie jongetjes, die wilden op ballet.
Ze dansten in de lift en op de trappen van de flat.
Ze maakten hoge sprongen, helemaal tot aa n 't plafond
en draaiden met hun drietjes pirouettes op 't balkon.
Hun moeders vonden dat het zo beslist niet verder kon.
Ze waren al eens bijna van de reling afgegleden;
straks viel er nog een jongetje van driehoog naar beneden!
En daarom bonden ze de jongens soms een beetje vast
of sloten ze op zolder op of ergens in een kast.
En als de jongens zeiden dat ze 't nooit meer zouden doen,
dan mochten ze eruit en kregen alle drie een zoen.
Dan speelden ze heel zoetjes met een bal in het plantsoen,
maar na een poosje dansten ze weer op de galerijen
en lieten zich met losse handen van de leuning glij'en.
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Toen werden ze naar bed gestuurd, voor straf, en zonder eten.
‘Nou,’ zeiden toen de jongetjes, ‘ze moeten 't zelf maar weten!’
Ze klommen 's avonds uit het raam, verlieten hun gezin,
en dansten met hun drietjes fijn de wijde wereld in.

Nergens in dit versje staat dat het over homosekualiteit gaat - wat ook weinig zin
zou hebben voor kinderen van vijf. Het gaat wel duidelijk over anders zijn dan
anderen. En zo'n verwijzing naar ballet maakt dat een volwassen voorlezer of ouder
kind al gauw denkt: nou, dat zullen dan wel homo's zijn. Maar ik heb het over de
drang die de jongetjes hebben om op ballet te gaan, de drang die velen in zich hebben
om te worden wat ze willen, na te streven wie en wat ze zijn, en zich daarin niet van
de wijs laten brengen. Het mag wel klinken als een zorgeloos versje, maar dat is het
niet. Dat de jongens op ballet willen wordt geschetst als een probléém. En in dit geval
bedoel ik probleem wel degelijk als iets dat moet worden overwonnen. Dat heb ik
met opzet zo gedaan. Ik kan wel net doen of anders zijn geen probleem is, maar dat
is het uiteindelijk wel, het meest misschien nog wel voor kinderen die merken dat
ze het zijn en daar iets mee moeten. In het geval van dit versje heb ik dat probleem
‘opgelost’ zoals uiteindelijk de meeste homo's het doen: ze klimmen 's avonds uit
het raam, verlaten hun gezin, en dansen in hun eentje fijn de wijde wereld in.
Het boek waaruit dit versje komt heet: Wij zijn bijzonder, misschien zijn wij een
wonder (2012). Ik was al met het boek bezig toen ik naar die lezing in Utrecht ging,
maar die sterkte mij in de overtuiging dat het, losjes, een emancipatorisch boek moest
worden voor kleine kinderen. Ik voelde na die avond de behoefte om duidelijk te
zijn in mijn schrijverschap. Ik wil wel geëmancipeerd zijn en het niet meer over
homoseksualitiet hóéven hebben, maar ik wil het er juist wél over hebben. Ik wil
geëngageerd zijn en me niet onttrekken aan de sociale en maatschappelijke situatie
waar ik onderdeel van uitmaak. Dat heeft, vrees ik, wel iets met zendingsdrang te
maken. Ik wil met mijn boek op een licht recalcitrante manier laten zien, aan kinderen
en hun ouders en verzorgers, dat anders zijn onschuldig is. Door het bij de naam te
noemen, door er omheen te draaien, door het aan te stippen, en soms door domweg
te ontkennen dat het een probleem is:
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Joris Jan Bas uit Koog aan de Zaan
trok op een ochtend een jurkje aan.
Toen ging hij naar school met een strik in zijn haar
en alle kindertjes pestten hem daar.
Kan me niet schelen, riep Joris Jan hard
Ik ben tenminste een beetje apart
niet zo gewoon als de rest van de klas.
Nou zeg, die durfde, die Joris Jan Bas!
De volgende ochtend in Koog aan de Zaan
had iedere jongen een jurkje aan,
behalve een jongen met haar, groen als gras.
Je mag drie keer raden wie of dát nou was!

Geen probleem. Maar toch. Het simpele feit dat ik me geroepen heb gevoeld om een
prentenboek te wijden aan anders zijn, mag opgevat worden als het uiten van een
zorg die ik heb. Onderzoek wees uit dat 80 procent van de jongeren niet bevriend
wil zijn met een homo, en dat het zelfmoordpercentage onder homojongeren vijf
keer zo hoog is als onder heterojongeren.
Dóé ik zelf dan wel genoeg om de emancipatie en de integratie van
homoseksualiteit te bevorderen? Ik ben ook wel eens uitgenodigd om te spreken op
een homo-avond, en ter voorbereiding graasde ik door mijn werk omdat ik louter
werk wilde voorlezen met een homo-tintje. Maar toen bleek dat ik veel minder teksten
heb geschreven die expliciet homo zijn dan ik dacht. Ook voor mijzelf geldt dat mijn
homo-zijn door mijn hele werk verweven en erin verankerd is, maar zeker niet altijd
aan de oppervlakte, en voor buitenstaanders misschien zelfs wel diep verscholen.
Het zit hem bij mij in de thema-keuze, de uitwerking van ideeën, in de toon. Nader
beschouwd kon ik in mijn eigen werk maar weinig homoseksuele thema's vinden
zonder functie en sturing.
Maar als homoseksuele schrijvers zich zo geëmancipeerd voelen dat ze het niet meer
expliciet over het onderwerp hoeven te hebben, staat dat dan
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niet gelijk aan het onderwerp veronachtzamen? Hebben homoseksuele auteurs niet
de verantwoordelijkheid, de taak om homogerelateerd te schrijven, in ieder geval zo
nu en dan, om anderen te helpen die in hun eigen ontwikkeling zo ver nog niet zijn?
Die worstelen met hun geaardheid bijvoorbeeld omdat ze opgroeiend zijn? Hebben
jonge homo's geen voorbeelden nodig, bijvoorbeeld in de literatuur, niet alleen in de
vorm van personen die als homo herkenbaar zijn, maar ook in de vorm van leesstof?
Is het toppunt van emancipatie dat zij die zich vrijgemaakt wanen onzichtbaar worden
voor de generatie die na hen komt? Het nemen van die verantwoordelijkheid kun je
niet afdwingen en ik zou die ook niet willen opleggen, maar het zadelt me wel op
met de vrees die ik zojuist geuit heb: leidt emancipatie dan niet regelrecht terug de
kast in? Niet gedwongen, maar geheel uit vrije wil? Ik ben bang van wel. Jonge
homo's en lesbo's hebben voorbeelden nodig om zich minder alleen en uitgesloten
te voelen. In mijn tijd was Albert Mol hét voorbeeld.
Tegenwoordig zijn jonge bekende Nederlanders minder snel geneigd om zich te
manifesteren als homo. Ze ‘gedragen’ zich minder homostereotiep dan de wat oudere
generatie homo's, waartoe bijvoorbeeld Paul de Leeuw en Carlo Boszhard behoren.
Die koketteren met hun geaardheid en hoewel heel veel mensen dat storend vinden,
is het ontzettend belangrijk dat homoseksualiteit op die manier wordt ingewreven.
Of laat ik het zo zeggen: in mijn tijd was Albert Mol de enige homo, omdat ik minder
in het oog springende homo's zoals Benno Premsela domweg niet kende. En van
Wim Sonneveld wist ik het niet. Identificeren deed ik me niet met Albert Mol en ik
voelde me ook wel eens ongemakkelijk bij de manier waarop hij zich presenteerde,
maar hij liet in ieder geval zien dat er altijd wel een mallere homo is dan ikzelf.
Als homoseksuele BN-ers zich te geëmancipeerd voelen om hun homoseksualiteit
uit te venten, lopen jongeren hun rolmodellen mis. Maar dat is niet het enige gevaar.
Het risico van - al of niet uit vrije wil - in de kast zitten is dat je onzichtbaar wordt
in de maatschappij. Je wordt onherkenbaar. Je gaat op in de massa. En dan geldt al
gauw het principe onbekend maakt onbemind. Als men geen homo's kent is het
makkelijk om er een hekel aan te hebben. Men ervaart dat niet als schadelijk. Men
ziet niet dat je er andere mensen mee kwetst. Maar als je weet dat je buurjongen
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homo is of dat de dochter van je tante lesbisch is, zul je minder gauw geneigd zijn
om ongenuanceerd te denken over homoseksualiteit, omdat het een gezicht heeft
gekregen.
De homo-emancipatie kon tot bloei komen doordat homo's zich lieten zién. Het
werkte relatief simpel. Jongeren die thuis zeiden dat ze homo waren, zorgden voor
een verandering in het denken van hun ouders. Want als je homo's afwijst omdat je
dat nu eenmaal gewend bent, is het moeilijk om dat vol te houden als je eigen kind
homo of lesbisch blijkt te zijn. En ook op andere familieleden had dat zijn uitwerking,
op de vrienden- en kennissenkring, op de media en uiteindelijk op de maatschappij.
Doordat homo's een gezicht kregen zorgden ze ervoor dat redeloze afkeer vrijwel
onmogelijk werd. Wie aan mensen die een hekel zeggen te hebben aan homo's vraagt
of ze homo's kennen, krijgt in de meeste gevallen te horen dat die er in hun naaste
omgeving niet zijn. Die zíjn er natuurlijk wel, maar doordat ze zich stil houden en
niet uitkomen voor hun geaardheid, houden ze ongefundeerde haat in stand.
Daarom is het zo belangrijk om voortdurend te laten zien dat we er zijn, hoe
vermoeiend en vervelend en overbodig dat ook kan aanvoelen. Als extravagante
opvarende bij de jaarlijkse botenparade, maar ook als doodgewone buurman.
En ik ontkom zelf ook niet aan mijn verantwoordelijkheid als homo om te laten zien
dat wij bestaan. Gelukkig heb ik daar een middel voor dat precies bij mij past: het
boek.
Ik was helemaal niet van plan om kinderboekenschrijver te worden. Ik ben naar
de Gerrit Rietveldacademie gegaan, werd daar grafisch vormgever en illustrator en
vond mijn plaats uiteindelijk bij het schríjven voor kinderen. Meteen in mijn eerste
boeken besteedde ik aandacht aan homoseksualiteit. Maar ook in de
televisieprogramma's waar ik voor gewerkt heb kon ik regelmatig iets kwijt over het
onderwerp. Niet zozeer in Sesamstraat, omdat je dan het onderwerp er met de haren
bijsleept, maar in Het Klokhuis wel.
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Ik weet het wel, het izz bekend, van bloemetjezz en bijtjezz
en dat zzoietzz ook voorkomt bij de kerelzz en de meidjezz
en dat alzz zzij dan zzamenzzijn, gezzellig met zzijn beidjezz,
het zzaadje van de een zzoekt naar de andere haar eitjezz.
En alzz dat lukt bij vrouw en man,
dan komt daar duzz een kindje van.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
Maar wat alzz je een bloem bent en je houdt niet zzo van bijen,
alleen van bloemetjezz die met je bloeien in de wei en
zzo heerlijk naazzt je geuren, en je kunt er maar niet bij en
nóóit kun je een keer alzz man en vrouw tezzamen vrijen?
Dan komt daar nooit een kindje van,
maar houden van elkaar, dat kan.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
En wat alzz je een bij bent en je valt niet zzo op bloemen,
terwijl je van een and're bij juizzt wel tevree gaat zzoemen?
Moet je dan maar die liefde voor die andere bij verbloemen,
of moet een bij die bij een bij wil zzijn die bij benoemen? Van: lieveling, ik houd van jou!
Van bij tot bij, van vrouw tot vrouw.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Onderdeel van het schrijverschap is, tenminste als je daar voor openstaat, het afleggen
van bezoeken aan bibliotheken en scholen. Ik ben dat vaak en graag gaan doen en
dit gedicht uit mijn eerste bundel, Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen, was
direct favoriet in de klas.
Mijn vader heeft het voetballen uitgevonden de televisie kan er nog van leren maar ze luisteren nooit.
En wat erger is: de andere landen spelen vals.
Pas als Nederland heeft gewonnen
zegt vader dat het mooi en eerlijk was.
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Ik vind het zoenen leuk, al kussen ze
alleen spelers van de eigen ploeg.
Of kun je maar maximaal met zijn elven vrijen?

Dit gedicht zorgde altijd voor een lach en leuke reacties. Daar is echter verandering
in gekomen. Dat ik dit gedicht tegenwoordig haast niet meer voorlees, komt niet
doordat je moeilijk 25 jaar hetzelfde kunt blijven voorlezen, maar doordat door de
jaren heen kinderen dit gedicht minder zijn gaan waarderen. Dat zit 'm voor een deel
in het feit dat het woord vrijen in hun vocabulaire in onbruik aan het raken is,
waardoor de humor kinderen soms een beetje ontgaat. Voor een belangrijker deel
komt het doordat kinderen dit gedicht vanwege die zoenende mannen eerder als vies
dan als grappig zijn gaan ervaren. Dat heeft te maken met een merkwaardig soort
verpreutsing bij kinderen. Aan de ene kant vinden ze alles wat met homoseksualiteit
te maken heeft vies en tot op zekere hoogte onbespreekbaar, aan de andere kant zijn
ze, volgens onderzoeken die hebben plaatsgevonden, eerder bereid om zelf met seks
te beginnen. Mijn persoonlijke indruk is dat die verandering heeft plaatsgevonden
onder invloed van het steeds multicultureler worden van klassen, waarbij de mening
van kinderen met ouders met een specifiek andere cultuurbeleving een rol van
betekenis is gaan spelen bij de ontwikkeling van de mening van klasgenoten met een
Nederlandse culturele achtergrond. De opvatting ‘het is vies maar als je er niet over
praat kan het misschien wel door de beugel’ staat haaks op wat lang gold als dé
Hollandse opvatting: draai er niet omheen, kom er voor uit en doe verder maar
gewoon, want dan doe je al gek genoeg.
Ik weet niet helemaal zeker of je die ontwikkeling wel mag toeschrijven - omdat
het voor de hand ligt - aan de invloed van het multiculturele in de samenleving, want
ook de veramerikanisering van de media, met geweld als trekpleister en seks als
taboe, heeft zijn sporen achtergelaten. Commerciële motieven lijken een rol van
betekenis te spelen bij de verpreutsing.
In mijn boek Ik ben een held ligt een spook onder het bed van een jongetje. Het
wil er niet onder vandaan komen omdat het bloot is en zich daar voor schaamt. Als
het spook zich uiteindelijk toch vertoont ziet het
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jongetje de piemel van het spook. Het boek is al meer dan twintig jaar in druk en er
is nu ook een theaterstuk naar gemaakt. Er was ook sprake van dat het boek in een
schooleditie op de markt zou worden gebracht, maar dan moest ik erin toestemmen
dat het woord piemel werd veranderd in: plasser. Ik weigerde dat, omdat een spook
niet drinkt en om die reden zijn piemel niet gebruikt als plasser. Omdat de uitgeverij
rekening wilde houden met christelijke scholen en het boek met het woord piemel
erin onverkoopbaar achtte, werd het project afgeblazen.
Daarvan kun je nog zeggen dat het een incident is dat niet illustratief is voor de
verpreutsing van de maatschappij, maar onlangs liet de huidige redactie van
Sesamstraat weten dat dit lied, dat van ongeveer 1990 tot 1997 in het programma te
zien en te horen is geweest, nu niet meer zou worden aangekocht. Waarom niet, dat
zeiden ze er niet bij, maar misschien heeft u zelf een idee.
Als ik nou een hondje mag, dan zal ik nooit meer zeuren.
Dan eet ik steeds mijn bordje leeg en ga op tijd naar bed.
Maar als ik nou géén hondje krijg, dan zal d'r wat gebeuren!
Dan gooi ik limonade op het pas geboend parket.
Dan prop ik zeven rollen in het gat van het toilet.
Dan zul je het betreuren,
ga 'k het gordijn afscheuren;
dan rook ik deze avond nog mijn eerste sigaret!
Een hondje met een lieve snuit?
Je krijgt geen hond en daarmee uit!
Als ik nou een poesje mag, dan zal ik nooit meer zeuren.
Dan jok ik niet en loop niet weg en blijf uit het café.
Maar als ik nou géén poesje krijg, dan zal d'r wat gebeuren!
Dan spuug ik in de yoghurt en dan hoest ik in de thee.
Dan kom ik alle trappen afgegleden met een slee.
Dan ga 'k de muur besmeuren
en het behang inkleuren;
dan neem ik snoepjes aan en ga met kinderlokkers mee!
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Een poesje met een lieve snuit?
Je krijgt geen poes en daarmee uit!
Als ik nou een nijlpaard mag, dan zal ik nooit meer zeuren.
Dan was ik me haast elke dag en doe mijn wantjes aan.
Maar als ik nou géén nijlpaard krijg, dan zal d'r wat gebeuren!
Dan ga ik ouwe opa's met een klerenhanger slaan.
Dan laat ik al het warme water lopen uit de kraan.
Dan smijt ik met de deuren
en ga je broek verscheuren.
Dan laat ik jou nooit meer me met een spelletje verslaan!
Een nijlpaard met een lieve snoet?
Natuurlijk lieverd, dat is goed.

In zijn algemeenheid lijkt dít wel op te gaan, ongeacht de religieuze enculturele
achtergrond: op scholen en in gezinnen waarin niet gesproken wordt over onderwerpen
als seksualiteit, of vooral in een negatieve context, is het met de tolerantie droeviger
gesteld dan daar waar er wel over wordt gesproken. Hier schiet de overheid duidelijk
tekort door geen kader te scheppen waarin het uit de taboesfeer wordt gehaald en
door niet dwingend voor te schrijven dat er op school aandacht wordt besteed aan
seksuele geaardheid en de acceptatie daarvan, al heb ik begrepen dat daar nu eindelijk
een begin mee gemaakt wordt. Alle scholen moeten verplicht voorlichting gaan geven
over homoseksualiteit. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) zegde
dit toe. Aanvankelijk was ze er tegen, omdat ze het aan de scholen zelf wilde
overlaten, maar een Kamermeerderheid dwong haar ertoe. De drie christelijke partijen,
CDA, ChristenUnie en SGP waren tegen.
Dat die voorlichting er komt is goed. Het mag niet overgelaten worden aan een
incidentele schrijver die scholen bezoekt, zoals ik. Ik ben daar niet voor in de wieg
gelegd. Wel om op mijn eigen manier te getuigen.
Ik had een jongere broer die op jonge leeftijd is gestorven en hij was ook homo. Ik
vond: als je het talent hebt gekregen om te kunnen schrijven en je hebt een verhaal
te vertellen over twee broertjes die allebei homo zijn,
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dan behoor je dat op te schrijven. Dat heb ik gedaan in de jeugdroman Gebr., die in
1996 verscheen. Het boek won een aantal prijzen en werd vertaald in negen talen,
maar niet in het Russisch en Spaans. Niet in het Spaans omdat ouders in
schoolbesturen mede bepalen wat hun kinderen te lezen krijgen en dat mag dan geen
roman zijn over homoseksuele kinderen. Zo kreeg ik dat via de uitgeverij te horen.
In Rusland kon het boek niet verschijnen omdat men van mening was dat
homoseksualiteit iets is van volwassenen waar je de jeugd niet mee moet lastigvallen.
Het boek, dat over rouwverwerking gaat, maar ook over een coming out, bood me
de mogelijkheid om op scholen over homoseksualiteit te praten, maar ik moet eerlijk
toegeven dat ik dat zelden heb gedaan. Dat heeft te maken met een ervaring die ik
had in een Vlaams theater, meer dan vijftien jaar geleden. Ik werd er door het publiek,
dat bestond uit pubers, onthaald als een gewichtige dichter. Maar ik had zendingsdrang
en vond het nodig om op het podium de zaal in te kijken en te vertellen dat ik homo
ben. Ik kon horen aan het geroezemoes en hoongelach in de zaal dat ik zowel het
contact mét als het respect van de zaal op slag verloren had. Ik kwam binnen als
gevierde schrijver en verliet het theater als geslagen homo. Dat nooit meer, nam ik
mij voor. En inderdaad: ik heb nadien bijna nooit meer zo maar vanuit mezelf gezegd,
in een theater of in een klas, dat ik homo ben, behalve als het publiek bestond uit
volwassenen. De meeste kinderen en jongeren durven de vraag of je homo bent
sowieso niet rechtstreeks te stellen. Ze vragen meestal of ik getrouwd ben of kinderen
heb en daar geef ik gewoon antwoord op zonder erop in te gaan. Eigenlijk weten ze
dan nog niks en dat vind ik wel comfortabel. Ik vertel altijd wél dat Gebr. is gebaseerd
op mijn broer en mij, en zo lukt het om binnen het kader van mijn schrijverschap
omfloerst inzicht te geven in mijn geaardheid: de scholieren die het boek lazen weten
dan dat ik homo ben, de leerlingen die het boek niet lazen weten het niet, de jongeren
die het boek nog gaan lezen zullen het te weten komen.
Want zo is het wel: ik wil een goede schrijver zijn en als zodanig al of niet
erkenning oogsten, ik wil niet een goede activist zijn, en al helemaal niet bekend
staan als ‘die homo’. En toch ben ik de laatste tijd weer vaker vanuit mezelf gaan
verkondigen dat ik homo ben. Dat doe ik omdat ik ervan overtuigd ben dat homo's
niet uitgeëmancipeerd zijn en comfortabel
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terug de kast in kunnen. En ik sta daarin echt niet alleen. Want in de literatuur voor
volwassenen zijn dan misschien niet zo veel in het oog springende homoschrijvers,
in de kinder- en jeugdliteratuur zijn ze er wel degelijk. Bart Moeyaert en André Sollie
in Vlaanderen en Carry Slee, Edward van de Vendel en Benny Lindelauf in Nederland,
die geen geheim maken van hun geaardheid en er regelmatig over schrijven, behoren
tot de top van de jeugdliteratuur. En dan heb ik nog niet eens Floortje Zwigtman
genoemd, die los van haar eigen geaardheid groots heeft gepresteerd op het gebied
van de homoliteratuur. Maar dan dus voor de jeugd, en dat valt al gauw buiten het
gezichtsveld van veel volwassenen.
Dat in die boeken homoseksualiteit toch wel eens als expliciet probléém wordt
aangekaart is inherent aan het genre: de meeste jongeren die merken dat ze homo
zijn worstelen nu eenmaal met hun geaardheid. Toch komen ook in de jeugdliteratuur
steeds meer homo's voor die wel als personage worden opgevoerd, maar niet als
probleemgeval.
Een duidelijk probleemgeval was wel het boek dat ik begin dit jaar publiceerde
voor volwassenen: Mijn meneer. Een roman die gebaseerd is op de relatie die ik als
kind had met een volwassen man. In het boek heb ik de omgeving waarin het jongetje
woont veranderd en nergens kan uit opgemaakt worden wat de identiteit is van de
man uit mijn jeugd. Ik heb dat gedaan om hem in bescherming te nemen. Ik heb
gezien hoe de maatschappij reageert op pedofielen. Het leven wordt hen onmogelijk
gemaakt als alleen maar de verdénking bestaat dat ze pedofiel zijn. Ik vind dat een
maatschappij zorg moet dragen voor iedereen die daar in leeft, en dus ook voor
pedofiele mensen. Maar de publieke opinie is anders. Pedo's zijn naar de rand van
de samenleving gedreven en eruit weggesaneerd. Niemand kent pedofielen. Iedereen
wordt geacht geen pedofielen te kennen. Iedereen haat pedofielen. De manier waarop
omgegaan wordt met deze mensen laat zien hoe het werkt: als je een groep zo ver
kunt krijgen dat die zich niet kenbaar maakt, is het makkelijk om die groep te haten.
Je geweten blijft er schoon van, want degene die je haat heeft geen gezicht. - Laat
ik er duidelijk over zijn: ik kom niet op voor de belangen van pedofielen en al
helemaal niet voor die van pedoseksuelen, maar wel voor hun recht op een plaats in
de samenleving, alsook voor een groep die al even onbenoemd blijft: hun moeders
en hun zonen en hun ooms en hun zussen. Het
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zijn mensen die, net als hun pedofiele familielid, geen stem en geen gezicht hebben,
omdat het consequenties kan hebben als je het taboe doorbreekt. In de ogen van de
maatschappij bestáán zij niet en als ze niet bestaan kunnen ze ook niet als probleem
gezien worden.
Het boek leverde veel media-aandacht en waardering op, maar het buitenland staat
niet te trappelen om het in vertaling uit te geven. Er staat zelfs geen enkele vertaling
op stapel. En heel veel mensen wilden vanwege het onderwerp het boek, haast om
principiële redenen, niet lezen. Veel mensen wilden niet gezien worden met het boek
vanwege het omslag.

Dat omslag laat zien hoe merkwaardig het werkt: op de foto sta ikzelf als jongetje
van tien terwijl ik een kei in de Maas ga plonzen. Het is een gewone foto van een
jongetje in zwembroek, en tóch wordt de foto nu ervaren als seksueel geladen. Het
gaat om een associatie die door de maatschappij aan het boek wordt opgelegd, aan
míj wordt opgelegd, want ineens is dat jongetje, ík dus, pornografisch! Ik ben daar
overigens zelf schuld aan, want ík heb die foto uitgezocht. Toen ik hem koos voor
het omslag en langs de medewerkers van de uitgeverij liet gaan - en zij wisten allen
waar het verhaal over ging - zeiden alle vrouwen: wat een schattig jongetje! Alle
mannen zeiden: wat een Lolita! Ik vond dat zo intrigerend dat ik doorgezet heb en
de foto daadwerkelijk op het omslag heb geplaatst. Als ik had geweten dat we er
minder exemplaren door zouden verkopen, had ik misschien naar een andere oplossing
gezocht, want zo is het ook wel weer: ik ben een kleine zelfstandige met een winkeltje.
Ik verdien mijn boterham met de verkoop van boeken en het geven van lezingen.
Door onderwerpen als homoseksualiteit te kiezen of de relatie van een jongetje met
een volwassen man, kan mijn werk uiteindelijk niet optimaal geëxploiteerd worden,
niet in het binnenland en niet in het buitenland. Ligt daar niet ook een reden waarom
veel homoseksuele auteurs het onderwerp laten liggen? Zo'n thema kan de leeskring
een stuk kleiner maken en de overheid verwacht van kunstenaars in toenemende
mate cultureel onder-
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nemerschap, en als winst je oogmerk moet zijn, zit er in de meeste gevallen niet
anders op dan af te stevenen op middle of the road-cultuurgoed. Maar daar heb ik
helemaal geen zin in, en gelukkig kan ik binnen de literatuur redelijk eigenzinnig
mijn gang gaan, en in die zin is ook Wij zijn bijzonder tot stand gekomen. Gewoon
omdat ik dat boek wilde maken en omdat dat gewoon kan. En ook wat Mijn meneer
betreft heb ik meer goede ervaringen te melden dan slechte. Ik ontvang nog steeds
regelmatig mailtjes van mensen die met veel plezier het boek hebben gelezen, en ik
moet niet zeuren. Ik heb wel eens geklaagd over het feit dat het boek vooral gezien
is als maatschappelijk relevant - alsof dat iets ergs zou zijnen niet in de eerste plaats
zoals ik het bedoeld heb, als een literair kunstwerk. Maar dat is inherent aan de keuze
die ik maakte. Ik heb op geen enkele manier geheimzinnig gedaan over de relatie
tussen het verhaal en mijn eigen ervaring; ik heb me niet verscholen achter het masker
van de fictie. Ik wil op de een of andere manier de uitnodigend openstaande deur
van de kast, waaruit wij kwamen, dichttrappen. Uit angst dat ik er weer in terug moet.
Uit angst dat homo's zich zo geëmancipeerd wanen dat ze onzichtbaar worden. Hóé
onzichtbaar, hoe onzégbaar, kwam vorige maand pijnlijk aan het licht.
Begin augustus was er ophef over FC Gay, een tv-programma van BNN, waarin
een reportage zat over het sch ijnbaar ontbreken van homo's in het topvoetbal. Een
fragment werd naar buiten gelekt. Frank de Boer kreeg de vraag voorgelegd waarom
die voetballers er niet zijn. Het antwoord dat hij erop gaf haalde de pers en velen
vielen over hem heen, inclusief nogal wat homo's.
Maar bij De Boer zat het venijn helemaal niet. Dat zat onder andere bij Erwin
Koeman, Willem van Hanegem en Jack van Gelder. Koeman kreeg dezelfde vraag
voorgelegd, schoot in de lach en ging er onmiddellijk vandoor.
Wat later in dezelfde reportage zei hij dat hij verbaasd was dat De Boer er wél
antwoord op had gegeven. Tja, De Boer denkt voortaan wel drie keer na voor hij nog
eens wat zegt over homoseksualiteit en voetbal, want over hém viel men heen, en
over de besmuikte Koeman niet, net zo min als over Van Hanegem en Van Gelder
die er óók niet over wilden praten.
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En dat komt ook door onszelf. Wat De Boer zei, dat homo's a-sportiever zijn, was
zijn mening of in ieder geval een welwillend antwoord op een moeilijke vraag, en
hij uitte zich zonder een spoor van discriminatie of minachting. Wat Koeman deed
was wel een vorm van minachting. Zo ervoer ik dat zelf in ieder geval toen ik de
uitzending zag. Door besmuikt te lachen en voor het onderwerp weg te hollen liet
hij zien dat hij het een onbespreekbaar onderwerp vond en dat is welbeschouwd veel
erger dan gewoon je mening geven. Homo's zouden eens wat vaker moeten kijken
hóé iemand iets zegt over homoseksualiteit en ook hoe iemand níéts zegt over het
onderwerp. Onzichtbaar zijn is het ergst, onbespreekbaar zijn, onbestaanbaar zijn.
Frank de Boer had niet op zijn kop moeten krijgen, maar geprezen moeten worden.
Niet voor de inhoud van zijn antwoord, maar voor de volkomen natuurlijke manier
waarop hij inging op de vraag. Láát mensen maar praten over hoe zij denken over
homoseksualiteit. Het is goed als er vrijuit over gesproken wordt, want zo kan de
temperatuur van de tolerantie gemeten worden. Hoe komen we anders te weten dat
tolerantie vaak schijn is? Zoals vierde op de kandidatenlijst van de Christenunie
Gert-Jan Segers, directeur van hun wetenschappelijk instituut, die vorige maand zei
over homoseksualiteit in relatie tot godsdienstvrijheid: ‘Wij staan pal voor die vrijheid,
maar hij is niet onbegrensd. Het is geen vrijbrief om alles maar te doceren. De
inspectie zal af en toe over de schouder van de docent moeten meekijken. Als op de
godsdienstles wordt geleerd dat je homo's of afvalligen mag stenigen, dan heb je een
probleem.’
Maar dat kinderen leren dat homo's zullen branden in de hel, zoals op
orthodox-christelijke scholen gebeurt, behoort volgens Segers ‘tot de
onderwijsvrijheid’. - Ik heb liever dat het gezegd wordt dan gedacht en gezwegen.
Alleen op die manier kunnen mensen zich een mening blijven vormen over zoiets
als homoseksualiteit. Wij moeten daar niet al te zwaar aan tillen, want de hel is er
voor wie de hel te vrezen heeft en het is nu eenmaal de aard van het geloof dat dat
gelovigen zijn.
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke gro nd dan ook, is niet toegestaan.’
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Het is een wetsartikel dat veel te vaak het omgekeerde doet van wat het beoogt.
Gevallen worden namelijk vrijwel nooit gelijk geacht, en bij het herzien van het
artikel werd geaardheid erbuiten gehouden omdat, op de keper beschouwd, geaardheid
niet even noemenswaardig werd geacht als geloofsovertuiging. In de praktijk
prevaleert volgens mij de vrijheid van godsdienst boven andere rechten, en dat maakt
dat het hele artikel mank gaat. Het belangrijkste recht dat een mens toebehoort of
dient toe te behoren, is dat hij het recht heeft om te zijn wie hij is: man, vrouw, homo,
hetero, wit, zwart, gezond, gehandicapt, jong, oud. Die rechten zijn echter
ondergeschikt gemaakt aan het recht om te geloven in God. Dat recht zou nu juist
secundair moeten zijn, omdat het veranderlijk is: men heeft het recht om katholiek
te zijn, maar mag islamiet worden, als men van mening verandert. Die mogelijkheid
hebben mensen in hun feitelijke zijn niet: los van chirurgische en andere drastische
ingrepen kun je niet besluiten om van man vrouw te worden of van hetero homo. Zo
lang de overheid niet inziet dat mensen het grondrecht moeten hebben om te mogen
zijn wie ze zijn en hen schaart onder ‘op welke grond dan ook’, zijn we niet
uitgeëmancipeerd. Gelukkig maar, want dan hoeven we niet terug de kast in.
Hoe is het nou afgelopen met die drie jongetjes die de wijde wereld in dansten?
Waren het nou homo's? Eéntje wel.
Drie mannetjes met hoedjes op die zaten in het bad.
Ze spetterden en spatterden, de tegels werden nat.
Ze grepen elkaars teentjes
en ze speelden met het eendje.
Toen kwamen hun drie moeders binnen en die riepen: ‘Wat?
Wie draagt er nou een hoedje als hij poedelt in het bad?’
Drie mannetjes met blote hoofden zaten in het bad.
Ze spetterden en spatterden, de tegels waren nat.
Ze speelden met het scheepje
en ze vochten om het zeepje.
En toen ze rimpelig waren van hun kruin tot aan hun gat,
toen klommen de drie mannetjes tevreden uit het bad.
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‘Poëzie die aan mij denkt’
Een biografie van de dichter Ted van Lieshout
Jan van Coillie
Hou van mij
Ik moet deze shampoo en dat blonde haar en licht
dat van achteren komt zodat er goud uit mijn hoofd groeit
en zakdoeken tussen de kussens van de bank mogen frotten ik weet wel dat ik bof met een fijn huis en alle dagen eten.
Maar in Amerika wordt er tenminste de hele dag van je gehouden:
I love you, I love you too, I want you. Bij ons valt niemand
ontroerd in je armen of belt je op om niets anders te zeggen.
Move your ass to the kitchen. I want you to afwas. I want you
to afdroog too. - Hou van mij. Het is geen verzoek. (p. 44)1

De ‘ik’ in het gedicht gooit zijn verlangen naar liefde en erkenning eruit. De woorden
gutsen over de regels. Twee keer staat er een punt, dat telkens een contrast inleidt.
De botsende gevoelens zijn typisch voor de jeugdpoëzie van Ted van Lieshout. Niet
toevallig is de titel van dit gedicht ook die van zijn verzameld dichtwerk voor
jongeren. Hij drukt het basisgevoel van zijn poëzie uit: de nood aan erkenning. Ook
de benadering is typisch voor Van Lieshout, met de mix van humor en ernst en van
alledaags en verrassend taalgebruik. De slotregel herhaalt de titel, met een
merkwaardige toevoeging die het laatste woord aan de lezer laat. Als het geen verzoek
is, wat is het dan wel? Boven het gedicht staan vier kleine illustraties waarin een
spichtige jongen een wilde dans om aandacht lijkt uit te voeren. Eronder staan er nog
twee, een met een televisie waarop een deel van de Amerikaanse vlag vervangen is
door hartjes en een waarop de

1

De pagina's in dit deel verwijzen naar Hou van mij (2009).
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jongen de afstandsbediening lijkt weg te gooien en zijn armen voor zich uitstrekt in
een beweging naar iets of iemand, wie of wat, dat moet de kijker invullen. ‘Hou van
mij’ is zonder twijfel een van de kerngedichten uit het dichtwerk van Ted van
Lieshout. Het verwoordt, zoals Jessy Korshuize het stelt ‘een stukje van hemzelf,
dat hij met anderen deelt’ (Korshuize, 2013, p. 27). Zijn oeuvre brengt het verhaal
van een uiterst persoonlijk kunstenaarschap dat voortdurend in beweging is, een
worsteling met woorden en beelden die zowel jonge als oudere lezers kan raken.

De ontwikkeling van een dichterschap
Zijn eerste gedicht voor de jeugd ‘De achterkant van mijnheer Van Vliet’ publiceerde
Van Lieshout in 1984 in De Blauw Geruite Kiel, de jeugdrubriek van Vrij Nederland.
Onder de redactie van Karel Eykman speelde die in de jaren tachtig een belangrijke
rol in de ontwikkeling van de jeugdpoëzie. Van Lieshout had deze poëzie ontdekt
toen hij gedichten illustreerde voor De Blauw Geruite Kiel. De helderheid ervan
sprak hem meteen aan: ‘En toen las ik in De Blauw Geruite Kiel in Vrij Nederland
opeens werk van dichters die helemaal niet duister zijn, integendeel, ze schrijven
begrijpelijk. Dit soort poëzie, zo dacht ik bij mezelf, had ik willen lezen toen ik op
de middelbare school zat. Ja, hoe omschrijf je dit soort gedichten? Ik zou willen
zeggen: het is poëzie die aan míj denkt’ (Brands, 1987). In een later interview
beklemtoont hij dat hij zich ook verwant voelde met de manier waarop de dichters
de jonge lezers benaderden: ‘Dat was voor mij een openbaring [...] omdat kinderen
daarin als volwaardige mensen werden gezien’ (Vanden Bosch, 2009).
Net als de andere dichters uit De Blauw Geruite Kiel schrijft Van Lieshout in een
eenvoudige, maar tegelijk suggestieve taal over thema's als dood, seksualiteit en
discriminatie. Toch laat hij meteen een heel eigen stem horen. Anders dan de anderen
schrijft hij openlijk biografisch. Zijn gedichten zijn turbulenter, ze leggen getuigenis
af van een uiterst per-
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soonlijke worsteling met complexe emoties, waar andere dichters op de eerste plaats
proberen de buitenwereld met andere ogen te bekijken. De volgende regels van Van
Lieshout en Fetze Pijlman lijken op elkaar, maar terwijl Van Lieshout dicht over het
geworstel van een jongere, dicht Pijlman vanuit het standpunt van een boom, van
wie het gevoel te veranderen in overdrachtelijke zin ook op de jonge lezer kan slaan:
‘Het is belangrijk dat ik mij bewaar;/ ik verlies al zo veel geest en tijd. Alles gezegd
en gezucht/ lost spoorloos op in lucht. En wat ik was is kwijt’ (Van Lieshout, p. 55).
‘Het lijkt maar steeds of ik verga/ ik vraag me af of ik besta,/ want ik raak mijn
gestalte kwijt,/ verander in de loop der tijd’ (Pijlman, Een ander pad, 1986, p. 9).
Om de intense gevoelens vorm te geven, is Van Lieshouts verwoording vaak
complexer dan die van andere dichters voor de jeugd uit de jaren tachtig: ‘Hoe meer
ik van je houd, hoe verder weg moet ik/ om je niet te breken. Maar als je slaapt kom
ik terug,/ zit bij je, stil, klaar om je wakker te wurgen als je/ lucht durft over te slaan
of je verslikt in een ademtocht.’ (Van Lieshout, p. 90). Het volgende fragment van
Bas Rompa is niet alleen minder complex, maar ook meer anekdotisch: ‘Mijn vader,
Vader ligt in coma./ Hij slaapt heel diep, hij ligt zo moe./ Al kun je enkel naar hem
kijken,/ we gaan er elke dag naar toe’ (Rompa, Achter de verte, 1988, p. 29). Een
sterkere verwantschap is er met de poëzie van Wiel Kusters. Bij beiden is de
autobiografische relatie met de vader een centraal thema en blijft er veel
onuitgesproken: ‘Mijn vader is er bij drie niet meer./ Stenen varen die verdorde./ Hij
moet er dus wat jaren bij./ Laten we maar weer ouder worden’ (Kusters, Salamanders
vangen, 1985, p. 56).
Naast de dichters uit De Blauw Geruite Kiel is er nog een andere dichter bepalend
geweest voor Van Lieshouts poëzie: Annie M.G. Schmidt. In een interview met
Judith Eiselin noemt hij haar de schrijfster die hij het meest bewondert en Het schaap
Veronica zijn lievelingsboek (Eiselin, 1995). In Een lichtblauw kleurpotlood en een
hollend huis (1997) refereert hij expliciet aan zijn grote voorbeeld. Het gedicht ‘Zeg,
zei het schaap Veronica’ typeert hij achter in het boek als ‘afgekeken bij, maar niet
overgeschreven van Annie M.G. Schmidt.’
Aanvankelijk vormen humoristische verzen op rijm in de traditie van Annie M.G.
Schmidt eerder een zijspoor in Van Lieshouts oeuvre. Hij
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schrijft ze voor Sesamstraat en voor Het Klokhuis, in boekjes voor beginnende lezers
en in de vorm van berijmde verhalen voor prentenboeken. Ze vormen een antipode
voor zijn geladen poëzie voor de jeugd. Na Zeer kleine liefde (1999), waarin hij een
overrompelende ervaring uit zijn jeugd van zich af schrijft, duiken luchtige, berijmde
gedichten steeds vaker op. Zijn werk wordt daardoor in zijn eigen woorden ‘veel
gezelliger [wordt], het ademt meer en er is meer ruimte voor spel’ (Vanden Bosch,
2009). Vanaf 2006 neemt de speelsheid het over van de ernst. Hij publiceert twee
bundels rijmpjes voor jonge kinderen en het berijmde prentenboek Koekjes, met
illustraties van Sieb Posthuma en start in 2012 een succesrijke reeks berijmde
prentenboeken over Boer Boris met prenten van Philip Hopman.

Niet alleen het experimenteren met vrije en berijmde verzen houdt Van Lieshouts
dichtwerk in beweging, maar volgens Wilma van der Pennen (2008, p. 2) ook het
‘voortdurend zoeken naar nieuwe combinaties van tekst en beeld.’ In zijn eerste
bundels staan de tekeningen in dienst van de gedichten. In Multiple Noise (1992)
streeft hij bewust naar een gelijkwaardige relatie tussen tekst en illustraties door
tekeningen uit zijn archiefkast te plaatsen bij nieuwe gedichten, waardoor er een
‘stille herrie’ tussen beide blijft (flaptekst). In Een lichtblauw kleurpotlood en een
hollend huis (1997) creëert de combinatie van gedichten en collages nieuwe
betekenissen. Bij het gedicht ‘Blanke slavinnen’ bijvoorbeeld plaatst hij een collage
van papiertjes met zebra- en luipaardmotieven, waarin hij een stuk verwerkt uit het
schilderij ‘De hoertjes van Avignon’ van Pablo Picasso (2009, p. 104). Met Papieren
museum (2002) wil hij zijn droom van een ‘integraal’ kunstwerk realiseren. Hij plaatst
er eigen gedichten bij beroemde kunstwerken. In zijn volgende bundels experimenteert
hij volop met de mogelijkheden van de computer, waarmee hij foto's kopieert en
manipuleert. In het spoor van Marcel Duchamp creëert hij readymades door gewone
voorwerpen als wc-rollen, een bril of een fles water met een
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gedicht op het etiket tot kunst te verheffen. Hij maakt ook beeldsonnetten, door
fotootjes te schikken over twee keer vier en twee keer drie regels. In Driedelig paard
(2011) combineert hij beeldsonnetten met ‘blokgedichten’, proza-achtige teksten die
telkens een pagina beslaan en waarvan de regels volledig uitgevuld zijn. Van Lieshout
speelt er met genreconventies, waardoor je als lezer voortdurend je verwachtingen
moet bijstellen.
Omdat het dichtwerk van Van Lieshout voor jongeren en voor kinderen zo duidelijk
verschilt, ga ik in dit artikel op die twee kanten van zijn oeuvre apart in. Ik probeer
telkens de typische kenmerken van zijn poëzie te vatten en ga dieper in op illustratieve
gedichten. Daarbij besteed ik zowel aandacht aan de thematiek als aan de poëtische
verwoording en de illustraties, die onlosmakelijk verbonden zijn met de gedichten.

Landschap van een jeugd
‘Dit boek is een portret van een jeugd, waarin ik mijn eigen gedachten heb
vormgegeven. Ik ben zelf het model voor het kind dat ik beschrijf’ (Leysen, 2009).
Zo typeert Van Lieshout zijn bundel Hou van mij, waarmee hij vijfentwintig jaar
schrijverschap vierde. In interviews en in de nawoorden in zijn bundels steekt hij het
autobiografische karakter van zijn poëzie nooit onder stoelen of banken. Dit karakter
versterkt hij nog door telkens opnieuw zichzelf af te beelden in de tekeningen en
foto's bij de gedichten. Ook het gekozen perspectief draagt daartoe bij. Vrijwel al
zijn gedichten voor de jeugd zijn in de ik-vorm geschreven. Slechts heel uitzonderlijk
is een moeder aan het woord. Tegelijk beklemtoont Van Lieshout dat hij ‘het portret
van een jeugd’ schrijft (Hou van mij, omslag, cursivering van mij). Zijn poëzie is
geënt op eigen ervaringen, maar nodigt lezers uit om er hun eigen gevoelens en
gedachten in te herkennen.

Hoe dichterbij kan nog de dood?
De dood van zijn vader wanneer hij zeven jaar is en die van zijn jongere broer wanneer
hij drieëntwintig is, zijn cruciale motieven in Van Lieshouts gedichten. In zijn
debuutbundel wijdt hij er een aparte sectie aan, maar ook in latere bundels probeert
hij met dit vroegtijdig afscheid in het reine
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te komen. In dit artikel typeer ik enkel de grote lijnen van zijn benadering, omdat dit
thema in een apart artikel (Selma Niewold) wordt uitgediept.
In zijn vroege werk vertolkt Van Lieshout de dood van zijn vader consequent
vanuit de beleving van het kind dat hij toen was, met een mengeling van schuld en
trots:
Mijn vader ging dood - ik was toen zeven dat was heel erg, maar erger was:
die ochtend had ik hem geen kus gegeven. (p. 10)

Dit schuldgevoel contrasteert met de trots in het tweede gedicht: ‘Ik wou meteen
naar school, aan iedereen/ vertellen dat ik lekker geen vader/meer had - ik wilde
anders zijn.’ Later voelt het alsof zijn vader hem ‘over de rand van een wolk’ bespiedt
en ziet wat hij onder de dekens doet: ‘Ik zocht een schuilplaats, bang voor straf,/
waar jij, vader me niet kon bereiken’ (p. 11). De zoon wordt er kregelig van:
‘Gestorven vaders moeten zich met hun zoon niet bemoeien./ Die zoekt vanzelf een
weg wel en bewaart zijn vader in/ zichzelf en in de grond’ (p. 121). Als hij met zijn
moeder moet verhuizen, komt het besef ‘van voltooid verleden tijd, waarin een vader
was’ (p. 15). Zo blijven de gevoelens botsen tussen afscheid nemen, het besef van
een blijvende aanwezigheid en de wil om te bewaren.
De bundel Begin een torentje van niks (1994) kan gezien worden als een eerbetoon
aan zijn vader. Het openingsgedicht ‘Hij slaapt’ begint vol tederheid:
Hij slaapt, deze vader. Ik leer hem kennen om
de sterkste en de beste heen. Zo stil en hulpeloos
op de bank, moegedaan, laatvermoeid, moegelaaid. (p. 75)

Tegelijk zorgt het verwijswoord ‘deze’ voor afstand. De tweede zin dwingt tot
langzaam lezen, ook door het enjambement. De zoon lijkt afstand te
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moeten nemen van de ideale vaderfiguur. De opsomming die volgt is ontluisterend
en teder tegelijk. Alleen neologismen kunnen het onbekende gevoel benaderen. In
de volgende strofen beschermt de zoon zijn vader en eigent zich hem toe als was hij
zijn kind: ‘Stil. Hij is van mij. Deze lieve kleine vader slaapt’ (p. 75). Het gedicht
wordt begeleid door twee tekeningen. Op de ene zit de vader klein en breekbaar op
een stoel met hoge poten, waardoor zijn benen als die van een kind in de lucht
bengelen. Op de andere tekening is de ruwe schets van een gebouw te zien met een
toren, een symbool dat een cruciale rol speelt in het titelgedicht ‘Mijn vader ging’,
waarin Van Lieshout postuum zijn dichterschap aan zijn vader opdraagt. Als aannemer
raadde die zijn zoon ooit aan te beginnen met een torentje van niks. Intussen heeft
hij meer gerealiseerd:
Dit, papa, is de brug die ik heb gebouwd. Hij staat op vijf pijlers.
Zulke dingen leerde ik langzaam kunnen. Ik bouwde woord
voor woord deze toren, voegde steen voor steen dit gedicht,
schreef in twintig regels voor ons een huisje om in te wonen. (p. 77)

De brug slaat op het gedicht met vijf strofen, waarin hij de herinnering aan zijn vader
bewaart, ‘als een huisje om in te wonen’. Soms duikt de herinnering aan zijn vader
per toeval op, zoals wanneer hij op zolder een doos met cassettebandjes vindt en hij
ineens de stem van zijn vader hoort ‘alsof de woorden kwamen uit zijn mond.’ De
bundel sluit als een cirkel, waarbij de neutrale hij-vorm vervangen is door een
aanspreekvorm: ‘Je slaapt.’ Door slaap en dood te verbinden tot een krachtig beeld,
uit de ik de angst zijn vader te verliezen: ‘Je slaapt zo dicht bij de dood’ [...] bang
als ik ben om je/ te verliezen aan het niet meer wakker worden’ (p. 90). De tekeningen
staan in spiegelbeeld, maar de vader lijkt gegroeid en zijn glimlach is breder.
Ook in latere gedichten blijft de dichter proberen de herinnering aan zijn vader
een plaats te geven. In Mama, waar heb jij het geluk gelaten (2005) plaatst hij de
paradox tussen bewaren en verliezen in twee gedichten tegenover elkaar. Daarbij
contrasteert hij ook zijn vader en moeder. In tegenstelling tot zijn moeder durfde zijn
vader ‘wel in geluk te verdwalen/ maar alleen als ik hem/ bij de hand neem’ (p. 168).
Ze gingen ook samen
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naar het ziekenhuis, ‘want zo was het tussen ons afgesproken: dat we/ samen pijn
gingen halen. Een soort gezellig.’ Zijn moeder snapte het niet en stuurde hem op zijn
eentje naar het ziekenhuis. De gevoelens die dat bij hem oproept, verwoordt hij
indringend met herhalingen van absolute woorden en opnieuw met paradoxen: ‘Ik
moet altijd, altijd/ en overal en altijd alles altijd maar alleen. Ik vind// het niet erg
dat je bent gestorven, maar je hebt me/ toen wel verschrikkelijk alleen gelaten, hè?
Al weet/ ik dat het niet expres was dat je bent doodgegaa’ (p. 169). Deze spanning
tussen bewaren en verliezen verbeeldt Van Lieshout ook in de illustraties. Hij drukt
twee keer het schilderij Een zondagmiddag op het eiland van La Grande Jatte van
Seurat af, maar in de tweede versie verwijdert hij met de computer een man in maatpak
en andere details. Verder in de bundel plaatst hij opnieuw twee gedichten tegenover
elkaar in een nieuwe poging om de dood van zijn vader te bezweren. Die blijft
aanwezig als de stilte valt aan tafel, want ‘ook zonder vader gaat het leven door,
hoor.’ Het woordje ‘hoor’ heeft hier een scherpe rand, die nog duidelijker wordt in
de bezwering op het eind van het tweede gedicht: ‘Blijf maar// weg en doe dat/ zo
stil dat zelfs/ je naam niet valt’ (p. 183).

Met de dood van zijn broer heeft Van Lieshout het nog moeilijker dan met die van
zijn vader. Hij worstelt met een diep gevoel van onrechtvaardigheid, willekeur en
met een gemis dat niet slijt: ‘Hoe kan het dat ik zomaar in mijn eentje overblijf./
Alsof iemand in het wilde weg gekozen heeft,// niet opgelet heeft wie van ons het
was./ Hoe dichterbij kan nog de dood?’ (p. 12). Op het kerkhof in de regen stelt hij
het nog scherper: ‘dat is het gemene van de dood: niet iedereen krijgt tijd genoeg’
(p. 12). Door voor zijn broer te zorgen en misschien ook door te schrijven heeft hij
diens leven ‘ietsje langer doorgelogen’, maar het baat niet, ‘voor wie leeft is de dood
naar alle kanten even ver’ (p. 19).
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Ook hier blijft hij verwoed proberen afstand te scheppen en opnieuw plaatst hij
gedichten tegenover elkaar. ‘Broertje’ drukt door herhalingen de sterke wens uit naar
een klein broertje om mee te spelen en voor te zorgen. In ‘Köln am Rhein’ vertelt
een man aan twee broertjes het verhaal over de stad waar alle broertjes klein blijven.
Meteen echter ontmaskert hij de droom: ‘De tijd nam hen genadeloos al hun illusies
af.’ De broer die achterbleef, kan enkel nog bootjes van papier sturen naar de plek
‘waarheen zijn kleine broertje voer toen die zijn grote broer verliet,/ met groetjes en
met kusjes aan het verre Köln am Rhein,/ waar alle broertjes wonen die te vroeg zijn
stukgegaan.’ De slotregels eisen niet alleen veel van de lezer omdat ze in het Duits
zijn, maar ook omdat onder de woorden een intens verlangen schuilt: ‘So weit kann
man kaum seh'n, da sind ja alle Brüder klein./ Er möchte bis zum Köln so nah zu
seinem Bruder sein’ (p. 111). Tussen ‘Broertje’ en ‘Köln am Rhein’ plaatst Van
Lieshout een schilderij in de stijl van Picasso, waarin twee gezichten elkaars
spiegelbeeld vormen, met vier ogen en twee uitstekende tongen die al evenzeer als
de gedichten de kijker uitdagen.

Mama! Waar heb jij het geluk gelaten?
Door de dood van zijn vader wordt zijn moeder de centrale figuur in het leven van
de jonge Ted van Lieshout. In zijn gedichten legt hij openlijk de complexe relatie
met zijn moeder bloot, in een voortdurende slingerbeweging tussen vasthouden en
afstoten, intimiteit en afstand.
Intimiteit gaat vaak samen met geplaag. Voor de kleine ik is zijn mama ‘te mooi
voor moeder’ en dus ‘Als ze me pesten wil, zegt ze dat ik/ ergens in de bosjes
gevonden ben’ (p. 6). Tegelijk geeft ze hem zekerheid: ‘mijn moeder zegt:/ Hoe oud
je ook bent, je blijft altijd mijn kind’ (p. 9). Al is er ook de angst haar te verliezen,
die de ik tot uitdrukking brengt met relativerende humor: ‘Het is voor haar eigen
bestwil dat ze eerder doodgaat/ dan ik: een moeder zonder kind, daar bestaat/ zelfs
geen naam voor, zoals weduwe of wees.// Nou ja, voorlopig mag ze blijven leven./
Een moeder is altijd handig als er even/ niemand anders is die van mij wil houden’
(p. 9). Dit relativeren kreeg Van Lieshout mee van zowel zijn moeder als van Annie
M.G. Schmidt: ‘Gelukkig had ik een moeder die goed kon relativeren
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en veel humor had. Daar heb ik veel van geleerd. Haar motto was: als het verdrietig
is, dan moet er ook iets te lachen zijn en als het om te lachen is, dan moet er een
traantje in verscholen liggen’ (Detiger, 2009). ‘De kunst van het relativeren heb ik
altijd heel belangrijk gevonden. Iemand die dat meesterlijk beheerste, was Annie
M.G. Schmidt’ (Van den Bosch, 2009).
Bij zijn moeder kan de ik ook altijd thuiskomen, in een woordeloze
verstandhouding. Na een pijnlijke ervaring komt hij naar huis ‘om een moeder te
zien/ met haar handen thuis, koesterend in/ de afwasteil. Ik grijp zwijgend/ een
theedoek en droog af. Ze ziet niet/ dat ik het doe omdat ik van haar houd./ Ze hoeft
het ook niet te weten’ (p. 78). Bij haar uit hij ook zijn vragen rond zijn seksuele
geaardheid: ‘Mama - ik zeg het maar weer zo in plaats van mam -/ hoe moet het nu
met mij, met jou?/ Hoe erg is het als je geen oma wordt?// Ik kom niet thuis meer
als het kind dat jij kent’ (p. 9).
Een lichtblauw kleurpotlood en een hollend huis (1997) wordt helemaal gekleurd
door de intimiteit tussen moeder en zoon. Het is een ‘jubelboek’ van een zieke,
tienjarige jongen voor zijn moeder. Gedichten en speelse en tedere gesprekken tussen
moeder en zoon wisselen elkaar af. De zoon bekritiseert weliswaar het
verjaardagsgedicht dat zijn moeder hem geeft, maar tegelijk gebruikt hij het om haar
te bedanken, al klinkt de gedragen toon plagerig. In ‘Adem’ ligt het perspectief bij
de moeder, die machteloos haar zieke zoon probeert te beschermen. In de slotstrofe
kantelt het gedicht van troosten naar getroost worden:
Mijn lieveling, mijn sterke jongetje van vijf,
dat piepend vecht om adem voor zijn kleine lijf,
dat om zijn moeder roepen wil, maar dat niet kan
en dat mij troost met toch een blik van houden-van. (p. 107)

De slotregel blijft bij door dat ene woordje ‘toch’ en door de ongewone combinatie
en het neologisme op het eind. Ook hier houdt het rijm de emotie weer in bedwang.
De collage bij het gedicht is gemaakt met pleistertjes in de vorm van zonnestralen,
al lijken ze bij nader inzien op de onderkant van een put of hut, met in het midden
een opening waardoor je
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een blauwe lucht ziet met een witte wolk: een krachtig beeld voor het snakken naar
adem of een verwijzing naar dood en hemel?
Ook in de bundel Mama, waar heb jij het geluk gelaten (2005) staat een gedicht
vanuit het perspectief van een bezorgde moeder die 's nachts komt kijken of haar
zoontje nog ademhaalt, opnieuw in rijmende regels bedwongen: ‘De moeder die door
't donker dwaalt/ wil weten of je ademhaalt,/ of je nog in leven bent/ en niet
weggekaapt’ (p. 171). Er tegenover staat een pakkend gedicht vanuit het standpunt
van de zoon, die zijn angst uit zijn moeder op een ochtend dood te vinden en helemaal
alleen achter te blijven: 'O, wat moet ik toch doen als ik de eerste ben/ die voor je
moet zorgen, moeder, als je dood/ bent, en niemand in de wereld weet het nog? (p.
170). In ‘Avond’ verwoordt de ik in een opeenstapeling van bange vragen zijn angst
wanneer zijn moeder wegblijft tijdens een onweer. Die angst verbindt hij met thuis,
een centraal motief in Van Lieshouts werk: ‘Ik hoop dat mam ons huis vindt als ik/
zachtjes klop op ons raam, zo van: hier!/ Hier is het thuis. Kom maar, hoor.// Het is
al laat, de nacht. Ik moet de deur/ op slot gaan doen./ Waar blijft ze, o/ waar blijft ze
toch? Ze zou komen!’ (p. 184). De bundel opent echter met het vrolijke ‘Mooie dag’,
de zoveelste roep om gezien en bevestigd te worden, als een lange vraag die over de
regels is uitgestort, met een antwoord dat de vraag om aandacht nog versterkt:
Lieve moeder, wie
is er weer voor dag
en dauw opgestaan
om speciaal voor jou
op blote knietjes
de lucht stukje voor
stukje zo heerlijk
stralend lichtblauw
in te kleuren, zonder
ook maar ergens een
wolkje wit te laten?
Juist ja, je kind.’ (p. 163)

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

48
In het titelgedicht plaatst de moeder haar zoon op haar typisch nuchtere manier met
beide voeten op de grond. Op de vraag wie zijn geluk zou willen stelen, kaatst ze de
vraag terug: ‘Wie niet?’
Ongenadig ontbloot de ik ook zijn negatieve gevoelens tegenover zijn moeder.
Uit veel gedichten spreekt een liefde-haatverhouding zoals zoveel pubers die ervaren.
De botsende gevoelens giet Van Lieshout in paradoxen: ‘Ik denk: een moeder gratis
af te halen/ Maar ja, helaas, ik houd van die heks’ (p. 16). De woede welt telkens op
als de moeder iets verbiedt, iets doet wat haar zoon niet begrijpt of hem niet genoeg
liefde geeft. In ‘Engel’ formuleert hij deze miskenning vlijmscherp, maar laat hij die
meteen volgen door een relativerende paradox: ‘Maar mijn moeder gelooft niet in
mij./ Ze zegt: Houd op met dat gezeik.// Dat had ze beter niet kunnen zeggen!/ Ik
zal voorspellen dat ze dood gaat/ met veel pijn, voor straf. Ik wacht/ alleen nog even
tot ik zelf weet/ hoe macaroni met ham en kaas moet’ (p. 26). In ‘Ik mag weer iets
niet’ beeldt de ik zich in hoe zijn moeder voor hem op de knieën valt, terwijl hij haar
als een gekruisigde Christus vergeving schenkt: ‘U zij vergeven, stamel ik nog/ en
hoor haar huilen/ Dat is straf en beloning tegelijk’ (p. 27). Opnieuw geeft hij uiting
aan zijn botsende gevoelens.
In enkele gedichten is de toon luchtiger, al blijft het protest scherp en de roep om
aandacht ondubbelzinnig, bijvoorbeeld in ‘Hou van mij’ (p. 44) of ‘Nieuwe schoenen’:
‘[...] en als moeders merken dat hun arme/ kinderen zich doodschamen en een paar
passen/ inhouden om er niet bij te horen, moeten ze niet/ expres gaan huppelen zodat
echt iederéén ziet dat/ ze aanstellers zijn die hun kinderen voor de lol/ voor schut
zetten’ (p. 156).
De spanning in de relatie met zijn moeder is het meest intens voelbaar als hij de
drang onder woorden brengt om zich van haar los te maken en op eigen benen te
staan, wat Van Lieshout samenbalt in een veelbetekenend neologisme: ‘Ik elleboog
me haar voorbij’ (p. 28). Dit ellebogen moeten kinderen wel vaker doen om zich
staande te houden in een wereld, gedomineerd door volwassenen. Wanneer grote
mensen voordringen bij de bakker, praat de kleine ik zichzelf als volgt moed in:
‘Beloof dat ik me er doorheen elleboog,/ zoals kinderen moeten langs al dat beterweet’
(p. 22). Opgroeien betekent ook proberen de ‘ongevere gren-
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zen’ die vader en een moeder aangeven, te overschrijden, vanuit het besef: ‘Ik moet
een buiten om alleen’ (p. 71).
Het zich losmaken van de moeder is ook een noodzakelijke stap in het vinden van
een geliefde. ‘Buiten’ wordt niet toevallig gevolgd door twee liefdesgedichten, waarin
de ik de geliefde vraagt om zijn lichaam ‘te lezen’ en om hem niet los te laten. Dit
verlangen spreekt Van Lieshout ook kernachtig uit in ‘Het is niet ver’ uit Zeer kleine
liefde (1999):
O, ik durf
niet te zeggen dat ik naar buiten wil
omdat het tijd is dat iemand mij vindt. Mooi. Om
te beginnen. Dat iemand mij mooi vindt
om te beginnen. Dat iemand mij begint. (p. 122)

Zoals zo vaak drukken enjambementen en herhalingen de aarzelende en tegelijk
dwingende gedachtestroom van de ik uit. De ellipsen nodigen zowel de geliefde als
de lezer uit om aan te vullen. Het is veelbetekenend dat Van Lieshout de gedichten
uit het centrale luik van de bundel later als titel geeft: ‘Een kind kun je niet
vasthouden’ (Jij bent mijn mooiste landschap, 2003). In die cyclus van brieven en
gedichten neemt hij afscheid van de oudere man met wie hij als kind een relatie had.
In het eerste gedicht onthult hij hoe die man hem de aandacht schonk waar hij zo'n
nood aan had. Precies daarom is zijn ‘meneer’ niet alleen buiten, maar ook binnen
in hem. Dit besef betekent een verwijdering van de moeder.
Zeg mam, er is een man buiten en ook binnen
die geen snoepje nodig heeft, maar me aandacht
geeft en woorden zonder een spoor van straf.
Hoe kan ik weigeren? Een vreemde haast
die ongedwongen - familie is gewoonte mij omarmt, aait en bestaat alleen voor mij.
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Jou moet ik delen. Ik ben geen kind of slaaf
meer, maar iemand met een eigen naam,
zonder dat ik het gras moet maaien voor het eten. (p. 125)

In ‘Mijn meneer’ wordt de ik gedwongen de band te leggen met de vaderfiguur, wat
hem verwart: ‘[...] U als/ vader zien, had mijn vader niet verdiend; ik wist/ ineens
niet meer wat het was wat wij hadden.// Ik heb het daarna ook nooit meer geweten’
(p. 130).

Altijd op zoek
Van Lieshouts poëzie voor de jeugd lijkt voort te komen uit een Heideggeriaans
gevoel van geworpen-zijn. Voor Heidegger is de mens ‘geworpen’ in de wereld en
de tijd, hij heeft er niet zelf voor gekozen er te zijn. Elke mens komt terecht in een
bepaalde omgeving, die hem ook zijn verleden geeft (Heidegger, 1927). In ‘Op een
dag’, dat Van Lieshout zelf een lievelingsgedicht noemt, ontdekt de jonge ik de harde
waarheid: ‘dat de aarde lang voor ik bestond gaan draaien was./ Er was zelfs al
geschiedenis waar/ ik geen rol in had, omdat die zonder/ mij begon. O, wat gemeen
was dat!’ (p. 92). Hij beseft dat hij zijn plaats op de wereld moet veroveren en dat
dit moed zal vergen: ‘Misschien heeft de wereld wel op mij gewacht/ al klinkt dat
verwaand. Het kan ook best zijn dat de wereld/ mij langzaam gaat verstaan, als ik
maar zo lief, in hemelsnaam/ zo lief wil zijn om er dapper doorheen te durven lopen’
(p. 157).
Vanuit het fundamentele besef geworpen te zijn in een wereld waarin hij een plaats
moet afdwingen, wordt Van Lieshouts poëzie gedreven door een intense drang naar
aandacht en erkenning. In een interview voor De Morgen stelt hij: ‘Ik denk niet dat
kinderen er zomaar van uitgaan dat ze geliefd zijn. Zo evident is dat niet’ (Leysen,
2009). Typerend voor de roep om erkenning zijn de imperatieven in de titels van
gedichten: ‘Hou van mij’ (p. 44), ‘Geloof in mij’ (p. 45), ‘Mis mij’ (p. 71), ‘Zie mij’
(p. 87) en ‘Luister dan’ (p. 102).
Dit wezenlijke verlangen gaat gepaard met het zoeken naar de eigen identiteit,
naar wie hij in wezen is of zal worden. Dit zoeken impliceert onvermijdelijk
verandering. De angst die hiermee gepaard gaat, vindt zijn

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

51
neerslag in ‘Ik ben een wolk’. In de ik woedt een storm (‘ik bots in onweer op elkaar’),
al probeert hij daar niets van te laten merken. Het is immers belangrijk dat hij zichzelf
bewaart, nu alles hem ‘zo naadloos past’. De botsende woorden in het gedicht
relativeren deze laatste uitspraak. Hij eindigt dan ook met een oproep aan de ander
om zijn pantser te doorbreken met tederheid: ‘Mijn botjes zijn bekleed met deftig
vel./ En wie de moeite neemt om het te aaien/ hoort dat het praat: dankuwel,
dankuwel’ (p. 55). Van Lieshout illustreert het gedicht met naaktstudies, wat het
verbindt met seksualiteit. Seks speelt een grote rol in Multiple Noise (1992), een
bundel gedichten die volgens de auteur ‘over zoeken gaan, over ontwikkeling en
verandering’ (flaptekst). Hij dicht er zowel over masturbatie als over het ontdekken
van het lichaam van de ander. Ook de zoektocht naar de geliefde gaat gepaard met
een noodkreet: ‘Dus ik moet reizen en zoeken,/ al is die ene ook op zoek naar mij.
Misschien// kan ik beter blijven om elkaar niet mis te lopen./ Vind mij. Ik roep het:
ik ben hier!’ (p. 73).
Het besef van verandering en het verlangen een bijzonder iemand te worden
beschrijft Van Lieshout treffend in ‘Als uit een kaal ei’:
Als uit een kaal ei een donzig kuikentje
komt, uit een vraatzuchtig lompe rups
een lichte vlinder ontsnapt, dan waarom
kan ik niet op een dichtbije dag opstaan
en veranderd zijn van wie ik was
in wie ik ben bedoeld, in iets moois
op zijn minst? Als alles op weg is,
als alles nieuw wordt, waarom luistert
de spiegel dan zo langzaam als ik erin kijk? (p. 158)

Het gedicht begint met twee voorwaardelijke zinnen die via een indringende
waaromvraag overgaan in vergelijkingen. Het gedicht eindigt met een nieuwe vraag,
waarin de synesthesieën de lezer uitdagen tot een persoonlijke interpretatie. De tekst
is gedrukt op een foto van een zittende, in elkaar gedoken, jonge man, met enkel een
rode panty aan, waardoor ook
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dit gedicht verbonden wordt met het zoeken naar de eigen seksuele identiteit.
Vragen zoals in ‘Als in een kaal ei’ komen overvloedig voor in Van Lieshouts
poëzie. Ze roepen het beeld op van een piekerende, hypergevoelige jongen:
Hoe kan ik ooit een held zijn? (p. 7)
Was ik per ongeluk? (p. 28)
En worden wij misschien nog steeds verliefd op ons eigen bot? (p. 30)
Ziet iemand ooit/ dat ik een van hen ben? (p. 76)
Waar was ik eigenlijk toen ik er nog niet was? (p. 92)
Wat heb ik aan tijd? (p. 144)
Mama, waar heb jij het geluk gelaten? (p. 165)
Zijn er geheimen die ik vernietigen moet/ opdat niemand ze vindt?
(p. 170)

Zijn onzekerheid compenseert de ik door te dromen hoe hij boven iedereen uit zweeft
‘in het geheim - de wereld weet/ nog niet precies dat ik er ben’ (p. 33). In
werkelijkheid maakt hij zich geen illusies: ‘Kan ik ooit goed genoeg zijn/ om ook te
vallen, moedig als een echte kerel// en wegvliegen op het laatst? Nee, ik denk/ het
niet. Ik kan alleen maar schrijven/ met mijn vleugels en roepen met mijn mond,/ niet
dapper wapperen en loskomen van de grond’ (p. 62).
Het zoeken naar een plaats in de wereld en naar de eigen identiteit is in wezen een
zoektocht naar geluk, die Van Lieshout vaak verbindt met een zoeken naar liefde en
naar een thuis. Geluk, liefde en huis zijn dan ook drie centrale motieven in zijn
dichtwerk voor de jeugd.
Vanuit het gevoel van geworpen-zijn is geluk geen vanzelfsprekendheid, maar
voorwerp van verlangen. In ‘Het begin’ wordt het eerste wezen van de schepping
getypeerd als een gebrekkige vis, ‘op zoek naar geluk [...] op zoek naar iemand die
haar mooi vond. Die zij vond. [...] Alles groeide van verlangen’ (p. 58). De ik beseft
ook hoe relatief geluk is, wat hij aangeeft met ironie en een woordspeling: ‘En och,
al moet ik ooit een rolstoel/ in of lopen met een kruk:/ er is geen groter gebrek dan
geluk’ (p. 39). Als hij aan zijn moeder vraagt waar zij het geluk gelaten heeft,
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antwoordt ze al even ironisch: ‘Je zult het wel ergens hebben laten/ slingeren of het
is gestolen of/ misschien per ongeluk weggegooid’ (p. 165). Ze dwingt hem tegelijk
zijn geluk onder ogen te zien. ‘Oeverloos geluk’ heeft letterlijk een scherp randje.
Terwijl de ik ‘zo mooi’ zwemt in zee, stoot hij zijn voet tegen een scherpe rots,
waardoor ‘een dapper wolkje bloed’ wegvloeit. Zo is hij toch nog een beetje een
held.
Ook liefde heeft voor de ik vooral te maken met verlangen, het verlangen mooi
gevonden te worden, gezien en gemist te worden. Het vinden van een geliefde betekent
tegelijkertijd een verwijdering van de moeder en een afscheid van de kinderjaren:
‘Mijn vroege jaren waaien/ landinwaarts, maar de kerende/ stroom slurpt mij naar
zee./ Jongen kijk me na./ Ik eb en vloed voorbij’ (p. 20). Net als het geluk is ook de
liefde verre van probleemloos en roept ze diepe vragen op. Tegenover ‘Geluk’ staat
‘Hoe diep’: ‘Hoe diep gaat liefde, is de vraag./ Hoe ver voorbij de randen?’ De
slotstrofe verbindt beide gedichten:
Stel dat ik door een ongeluk
Mijn been verlies en loop met kruk,
Kus jij die kruk dan of dat been?
Of stopt de liefde dan meteen? (p. 38)

Het meest intens drukt de ik de ongrijpbaarheid, schaamte, angst en verlangens die
gepaard gaan met de liefde uit in de vierdelige cyclus ‘Het woord’. Hij verbindt er
liefde en dichten:
Het woord liefde komt niet los van papier,
noch wordt het tastbaar uitgesproken.
Het is de angst om te verliezen, om te worden
verloren, verkeerd weggelegd, zoekgeraakt.
Daarom houd ik je zo stevig vast, als het moet
in gedachten, om je niet te verliezen.
Houd mij ook vast, voor ik oplos in het woord. (p. 63)
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Ook in ‘Mis mij’ verwoordt hij de verwarde gevoelens die met liefde gepaard kunnen
gaan en laat hij die opnieuw uitmonden in een kreet om aandacht: ‘Spijt alleen, omdat
we allebei/ verlangen naar verlangen, maar ik niet hier// en niet naar jou. Ik zoek iets
groots/ dat in de verte dwaalt, voorbij. Laat mij/ niet los. Ga weg. Blijf desondanks.
Mis mij.// Mis mij’ (p. 71).
Als hypergevoelig iemand zou hij het liefst zijn liefde geven aan alles en iedereen
en vooral aan wie aan de kant staat en genegeerd wordt, zoals brandnetels: ‘het
mindere blijft onberoerd en overleeft, zoals ik./ Is het daarom dat ik zo houd van wat
stug groeit// in eenzame rampgebieden’ (p. 86). Maar ook bij deze alomvattende
liefde weet hij zich beperkt: ‘[...] ik zou meer om// motten willen geven, naar alle/
kanten evenveel houden van, want/ ook zelf ploeter ik rond op zoek// naar liefde.
Maar dan zonder/ vleugels’ (p. 153).
De angst om verloren te raken is onlosmakelijk verbonden met het verlangen naar
een plek om thuis te horen. In een interview voor Poëziekrant stelt Van Lieshout:
‘Voor mij persoonlijk is dat, geloof ik, het belangrijkst: een eigen plek te hebben. In
ieder geval niet hoeven te verdwalen’ (Den Haan, 2005, p. 30). Als kind is zijn thuis
een schuilplaats tegen de boze buitenwereld: ‘Thuis is waar de ramen zijn om/ me
veilig achter te weten, door/ glas te zien wat buiten gaande is.// Vanuit mijn
schuilplaats houd ik/ angstvallig in het oog dat mij/ geen onrecht wordt aangedaan’
(p. 20). In Multiple Noise (1992) neemt hij een cyclus van vier gedichten rond het
huis op. Hij drukt er vooral de angst uit zijn thuis te verliezen, want waar moet hij
dan heen? In ‘Thuis’ denkt hij aan later. Hij wil om het even waar wonen, ‘Als er
maar iemand is/ die roept: kom thuis!// Ik zal het wel verstaan,/ Elke taal bedoelt
hetzelfde huis’ (p. 61). Net als Slauerhoff in zijn beroemde gedicht ‘Woningloze’
vindt hij uiteindelijk een thuis in zijn poëzie: ‘Ik bouwde woord/ voor woord deze
toren, voegde steen voor steen dit gedicht,/ schreef in twintig regels voor ons een
huisje om in te wonen’ (p. 77).
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Speeltuin voor kinderen

In 2014 brengt Van Lieshout onder de sprekende titel Het rijmt de versjes en liedjes
samen die hij publiceerde voor kinderen jonger dan tien. Ze laten een andere, lichtere
kant van zijn dichterschap zien. De invloed van zijn grote voorbeeld Annie M.G.
Schmidt is onmiskenbaar, niet alleen in de metrische, berijmde vorm, maar ook in
het verhalende karakter van veel van de gedichten en in de vaak rebelse toon.

Spelen met normen
Net als Schmidt dicht Van Lieshout over gekke meneertjes, over de Sint en over
spookjes en net als zij doet hij dat op een onconventionele manier. Waar Schmidt
schrijft over Mr. Van Zoeten die zaterdags zijn voeten wast in het aquarium, dicht
Van Lieshout over drie mannetjes die met hun hoedjes op in bad gaan, al is zijn
humor meer taboedoorbrekend: ‘En toen ze rimpelig waren van hun kruin tot aan
hun gat,/ toen klommen de drie mannetjes tevreden uit het bad’ (p. 56).2 Terwijl
Schmidt de Sint laat wegwaaien in een vreselijke storm, duikt bij Van Lieshout de
heilige man in zee, zijn pakjes achterna. Opnieuw is Van Lieshouts versie gedurfder:
‘Van wie zijn al die stemmen dan? vroeg Sint, “Ik wil het weten!”/ Hij trok meteen
zijn tabberd uit en plonste in het nat./ De Pieten gooiden na wat Sinterklaas nog was
vergeten,/ zoals de zwembroek die de Sint niet aangetrokken had.’ De stemmen
blijken afkomstig van zeewezens die hem danken voor de cadeautjes, maar hun
dankwoordjes/bedankjes steken vol ironie. De walvis dankt voor de vulpen, al kan
hij er niet mee schrijven, de vis voor de hengel, al weet hij niet waarvoor die dient,
de kreeft voor het schaartje, al heeft hij er al twee, enzovoort (pp. 24-25).
Zo gaat Van Lieshout altijd een stapje verder dan Schmidt. Dat doet hij ook als
hij over dwarse, rebelse kinderen schrijft. Die rebellie stak al in zijn

2

De pagina's in dit deel verwijzen naar Het rijmt (2014).
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vroege liedjes voor Sesamstraat. In het ‘Wakkerwordenlied’ slaat leniemienies
‘muislieve’ toon al snel om:
Wakker worden, wakker worden,
als je nou niet op wil staan
ga ik schreeuwen, heel hard gillen
en je met de wekker slaan;
ga ik springen op je benen
en ga gooien met de pap
en die smeer ik in je ogen
als je niet je bed uitstapt. (p. 108)

De reactie van meneer Aart is overigens al even brutaal:
Maar o wee als je uit bed komt,
waar je nu zo warmpjes ligt,
kom ik dadelijk naar je kamer
en dan sla ik met een hamer
allebei je oogjes dicht!

Dit doorprikken van het stereotype beeld van de lieve, bezorgde volwassene komt
bij Van Lieshout wel vaker voor, onder meer in Driedelig paard, waarin een moeder
genadeloos een tekening van haar zoontje neersabelt (2011, p. 56). Nog meer rebellie
steekt in ‘Lieve snuit’, waarin een kind zeurt om een huisdier: ‘Als ik nou een hondje
mag, dan zal ik nooit meer zeuren./ Dan eet ik steeds mijn bordje leeg en ga op tijd
naar bed./ Maar als ik nou géén hondje krijg, dan zal d'r wat gebeuren!/ Dan gooi ik
limonade op het pas geboend parket./ Dan prop ik zeven rollen in het gat van het
toilet’ (p. 87). Zo raast het kind nog een tijdje door, het wordt nog erger als hij ook
geen poesje krijgt. Ten slotte wil hij een nijlpaard, wat zorgt voor een verrassende
ontknoping: ‘Een nijlpaard met een lieve snoet? Natuurlijk lieverd, dat is goed’ (p.
87).
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Spelen met taal
Minder verhalend en meer aansluitend bij oude bakerrijmen en de nonsenstraditie
van dichters als Drs. P of Daan Zonderland zijn de versjes waarin Van Lieshout op
de eerste plaats speelt met de taal. In Van Ansjovis tot Zwijntje (2006) bundelt hij er
vijfentwintig tot een ABC-boek. Zijn grappige woordspelingen dagen de lezers uit
om de meerduidigheid van woorden te ontdekken: ‘Geiten bokken/ hanen kraaien/
katten spinnen/ apen vlooien’ (2006, z.p.). Deze speelse benadering van de taal deelt
hij met Joke van Leeuwen. Spelend met woorden en klanken wordt datgene wat
logisch lijkt absurd: ‘Waterbuffels drinken water/ melkkoeien drinken melk/ en
Chimpansees champagne’ (p. 72). Een doorgedreven spel met alliteratie zorgt voor
een tongtreiteraar zoals die al generaties lang populair zijn bij kinderen: ‘Op een
zonnige zomerdag/ bij Zandvoort zwommen/ zeven zorgeloze Zwijntjes/ zonder
zwembroek in zee.’ Typisch voor Van Lieshout is dat hij moeilijke woorden niet
schuwt: ‘De zieke/ zwaan plengde zoute tranen/ maar knapte zienderogen op/ van
het zoetgevooisd gezang’ (p. 83). In weer andere versjes zijn het de eindrijmen die
de verbeelding op sleeptouw nemen: ‘In Artis woont een olifant,/ een olifant met
veren./ Die oefent al sinds donderdag,/ want hij wil vliegen leren’ (p. 76).
In Spin op sokken (2008) speelt Van Lieshout zowel met woorden als met cijfers.
Hij maakt nieuwe samenstellingen (‘giraffenjam’ en ‘olifantenboom’) en mengt
cijfers en letters (‘1 2tal 3lingen/ 4t 5en6tig tot/ 7tig n8ten feest/ met 9 10ers die/ 11
zijn geweest’) (p. 69). Het volgende versje maakt opnieuw duidelijk hoe hij zijn
lezers uitdaagt, een tikje ondeugend en met een visueel rijm:

Er zaten eens drie nonnetjes
zonder japonnetjes
op drie tonnetjes
onder drie balkonnetjes
op drie gazonnetjes
in drie zonnetjes
O wat onnetjes (p. 98)
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Spelen met verbeelding
Soms overschrijdt Van Lieshout voluit de grenzen van wat mogelijk is. Dan laat hij
een fret fietsen op een fiets zonder wielen (2006, z.p.) of een afgezaagd bovenlijf
een liefdeslied zingen voor het onderlijf dat het zo mist. Maar op andere momenten
speelt hij met de grenzen tussen realiteit en fantasie. In ‘Koekjes’ (pp. 26-29) probeert
een jongetje zijn moeder te slim af te zijn. Niet hij maar acht kabouters, negen
brandweermannen enzovoort hebben de koekjes gestolen. Op het eind staan die echter
plotseling voor de deur. Dit verhalende gedicht is niet alleen een variant op oude
aftelrijmen, maar gaat ook weer over Van Lieshout zelf en zijn relatie met zijn moeder
(Detiger, 2009).

In de berijmde verhalen over Boer Boris sluit Van Lieshout helemaal aan bij het
kinderspel. Boer Boris is een kleuter, met een echte tractor en alles wat bij een
boerderij hoort. Van Lieshout leeft zich helemaal in de gedachtewereld en de speelse
beleving van kinderen in, wat samen met de ritmische, soepel rijmende tekst en de
illustraties van Philip Hopman, het succes verklaart.

In veel fantasiegedichten steekt een emotionele onderlaag, die vaak aansluit bij Van
Lieshouts persoonlijke thema's als homoseksualiteit, verbondenheid met wie anders
is of het verlangen om bijzonder te zijn. Precies daardoor onderscheidt hij zich het
sterkste van zijn voorbeeld Annie M.G. Schmidt. ‘Het droevige leven van
Weggedaantje Stippelmuis’ bijvoor-
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beeld vertelt het verhaal van een muisje dat uit een kippenei komt en door zijn vader
verstoten wordt: ‘Hoe komt het toch, dacht Stippelmuis,/ dat ik bij niemand hoor?’
(p. 13). Net als Schmidts Spin Sebastiaan slaat hij alle waarschuwingen in de wind.
Hij belandt in een muizenval en wordt ‘een heel klein engeltje’, op de illustratie
afgebeeld als een lieveheersbeestje.
In ‘Bij en bij’ maakt Van Lieshout homoseksualiteit bespreekbaar. De luchtige
rijmvondsten en het klankspel gaan samen met diepe vragen:
Maar wat alzz je een bloem bent en je houdt niet zzo van bijen,
alleen van bloemetjezz die met je bloeien in de wei en
zzo heerlijk naazzt je geuren, en je kunt er maar niet bij en
nooit kun je een keer alzz man en vrouw tezzamen vrijen?
Dan komt daar nooit een kindje van,
maar houden van elkaar, dat kan.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. (2000, p. 14)

Spelen met het anders zijn
Niet alleen in fantasierijke, maar ook in realistische gedichten voor jonge kinderen
grijpt Van Lieshout terug naar persoonlijke thema's. In ‘Broertje’ verwerkt hij zijn
verdriet om de dood van zijn broer: ‘Ik wou dat ik een broertje had, [...] dan zou ik
voor hem zorgen, want/ mijn broertje was maar klein./ Een grote broer moet een
beetje vader/ voor zijn broertje zijn’ (p. 94). Ook in deze rijmende gedichten mengt
hij vaak humor en ernst. In ‘Nico’ relativeert het huppelende ritme de intreurige
inhoud. Door ‘niemand’ te herhalen in steeds andere posities, wordt het onbepaalde
woord als het ware verpersoonlijkt: ‘Nico speelt met niemand/ en niemand speelt
met Nico. En als niemand geen zin meer/ heeft dan gaat Nico naar huis./ Na
zevenhonderdveertien/ stappen tellen is hij thuis/ en daar wacht niemand Nico/ op
met cola of met thee/ en niemand eet gezellig/ nog een extra koekje mee’ (p. 49).
Soms leidt de relativerende toon tot ironie in het spoor van Annie M.G. Schmidt,
zoals in het slot van ‘Brand!’: ‘Wacht tot alles in de fik staat,/ red dan pas je pa en
moe./ Het huis mag dan zijn afgebrand,/ maar héél de wereld juicht je toe’ (2000, p.
28). Al even ironisch is ‘Onberispelijk’. Na regels lang te hebben opgeschept, krijgt
de jongen te horen: ‘en wat ik zo
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bijzonder vind -/ ik zag het al zo-even:/ jij bent net als ikzelf, lief kind, zo heel gewóón
gebleven!’ (p. 32)
Ook de beginregels van ‘Joris Jan Bas’ doen meteen denken aan Annie M.G.
Schmidt, meer bepaald aan haar gedicht ‘Hendrik Haan’: Hendrik Haan/ uit Koog
aan de Zaan/ heeft de kraan open laten staan' (Schmidt, 1988, p. 270). Beide gedichten
hebben een strak metrum en gepaard rijm en beginnen heel alledaags, waarna een
ongewone wending volgt. Precies in die wending manifesteert zich een wezenlijk
verschil tussen beide dichters. Schmidt werkt met een absurde overdrijving, Van
Lieshout met een emotionele verdieping die doet nadenken over anders en bijzonder
zijn. De illustratie versterkt de link met zijn eigen persoonlijkheid: Van Lieshout
bewerkte een oude klasfoto zodat hij zelf een jurkje draagt.
Joris Jan Bas uit Koog aan de Zaan
trok op een ochtend een jurkje aan.
Toen ging hij naar school met een strik in zijn haar
en alle kinderen pestten hem daar.
‘Kan me niet schelen,’ riep Joris Jan hard,
‘ik ben tenminste een beetje apart.
Niet zo gewoon als de rest van de klas.’
Nou zeg, die durfde, die Joris Jan Bas!
De volgende ochtend in Koog aan de Zaan
had iedere jongen een jurkje aan,
behalve een jongen met haar groen als gras.
Je mag drie keer raden wie of dat nou was. (p. 61)

Het voor Van Lieshout cruciale thema van het ‘bijzonder in het anders zijn’ vormt
de rode draad in Wij zijn bijzonder, misschien zijn wij een wonder (2012). Op zijn
blog geeft hij expliciet zijn bedoeling weer: ‘Ik heb gemerkt dat het met onze tolerantie
slechter gesteld is dan een aantal jaren geleden, en op mijn manier wilde ik daar
aandacht aan geven door een boek te maken waarin het anders zijn juist gezien wordt
als iets positiefs.’ In de bundel willen drie jongetjes op ballet, vertelt Jan aan zijn
papa dat er in
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hem een meisje zit en slaat een meisje dat geen poppen wil ‘alle jongens op straat
op hun smoel’ (p. 81).

Poëzie zonder leeftijd?
Het mag duidelijk geworden zijn: Ted van Lieshout weet persoonlijke ervaringen
uit zijn jeugd zo te verwoorden dat jonge lezers van nu er hun gedachten en gevoelens
in kunnen herkennen. Tegelijk is de vorm die hij daarvoor kiest die van de volwassen
dichter met een voorkeur voor bijzondere woorden en retorische figuren, niet alleen
eenvoudige schema's als eindrijm en alliteratie, maar ook complexe metaforen en
woordspelingen.
In diverse interviews maakt Van Lieshout duidelijk dat hij het zijn jonge lezers
bewust niet te gemakkelijk wil maken: ‘Daarom ben ik ook niet bang om lezers, hoe
jong ze ook zijn, zo nu en dan te confronteren met teksten die onbegrijpelijk voor ze
zijn. Het zijn nooit hap-slik-weg-teksten die beklijven’ (Den Haan, 2005, p. 28) of
‘Ik probeer de dingen rijk te maken, vol. Niet plat, simpel eenrichtingsverkeer’ (Van
Lenteren, 2009).
Typerend voor Van Lieshout als dubbelkunstenaar is dat de gelaagdheid niet enkel
in de tekst steekt, maar ook in de illustraties en in de wisselwerking tussen beide,
waar hij voortdurend mee experimenteert. Of hij nu tekent bij gedichten, gedichten
confronteert met tekeningen, poëtisch proza schikt tot beeldgedichten of met fotootjes
beeldsonnetten maakt, ook hier daagt hij de lezer telkens weer uit om verbanden te
ontdekken. Soms legt hij ook verbanden met andere dichters en beeldende kunstenaars.
Veel van Van Lieshouts verzen zijn zoals gezegd gelaagd door de combinatie van
ernst en humor. Onder de luchtige verwoording schuilt dan een diepere, emotionele
laag of hij relativeert problemen met ironie: ‘Dat is met al mijn werk zo: als het
treurig lijkt, zit er iets vrolijks onder en andersom’ (Den Haan, 2009, p. 28). Rijm
en metrum versterken in zijn gedichten
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voor jonge kinderen meestal de humor, maar in de gevoelsgeladen gedichten houden
ze de emoties in bedwang.
Uiteindelijk wil Van Lieshout de lezer anders leren kijken naar de wereld en naar
zichzelf om met andere ogen te ontdekken wat wezenlijk is of zoals hij het zelf
formuleert: ‘Ik probeer de wereld te laten zien zoals die eigenlijk is, door die net een
beetje anders te bekijken’ (De Veen, 2012). Een sleutelgedicht is hier ‘Je moet dat
blijven zien’, waarvan de slotstrofe luidt:
Begrijpt je hart de kilte niet die binnenwaait?
Hoe kan het slapen als het eeuwig wordt geaaid?
De tranen die je liet
smolten de pegels niet,
maar als je bloesem ziet
dan is de vorst voorbij.
Je móét dat zien in maart en mei. (2009, p. 153)

Niet alleen beklemtoont Van Lieshout herhaaldelijk dat hij geen toegevingen doet
aan zijn jonge lezers, maar ook dat zijn gedichten niet alleen voor kinderen zijn:
‘Wat ik schrijf, is ook geschikt voor volwassenen. Dat is een voorwaarde voor een
goed kinderboek. Als het niet goed genoeg is voor volwassenen, is het zéker niet
goed genoeg voor kinderen’ (Van Houts, 1989). Overigens is er voor hem ‘eigenlijk
geen verschil tussen kinderen en volwassenen. Je bent kind, of je bent het geweest’
(Brands, 1987). Dat zijn poëzie alle leeftijden kan aanspreken, is een gevolg van de
combinatie van een jeugdig vertelperspectief met een volwassen visie op poëzie. In
een interview voor Knack stelt hij het als volgt: ‘Ik ben dichter, maar in mijn poëzie
ligt het perspectief vrijwel onvoorwaardelijk bij kinderen en jongeren’ (De Wale,
2009). Over Een lichtblauw kleurpotlood en een hollend huis (1997) schrijft hij: ‘Het
boek moest dan ook geschikt zijn voor alle leeftijden. [...] Maar ik ben zelf geen kind
en het feit dat ik gelaagde boeken maak heeft eerder te maken met mijn persoonlijke
opvattingen over kunst dan met het niveau of begrip van de beoogde lezers. Ik vind
het zelf als volwassene en als maker gewoon belangrijk om verdieping aan te brengen
in mijn werk’ (Hou van mij, 2009, p. 260).
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Ted van Lieshout heeft zonder twijfel een belangrijke bijdrage geleverd aan de
vernieuwing van de kinderpoëzie. Terecht noemt Hugo Brems in Altijd weer vogels
die nesten beginnen Van Lieshout een van de dichters ‘die de poëzie voor kinderen
literair emancipeerden’ (p. 587). Maar hij is meer: hij is een van die dichters die
poëzie schrijft zonder leeftijd en daardoor ook verfrissend kan zijn voor de poëzie
voor volwassenen. ‘Hou van mij’, al is het geen verzoek, toch is het een uitnodiging
voor jong en oud om zijn gedichten te omarmen.
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Vitus in het bad
Ted van Lieshout
Veel mensen denken dat alles wat ik doe wordt uitgegeven en vervolgens in de prijzen
valt. De meeste dingen die ik bedenk stranden voordat iemand ze te weten komt.
Philip Hopman wilde graag een Gouden Boekje maken. Hij heeft affiniteit met de
Gouden Boekjes, die hij uit zijn jeugd kent. Ik zei: ‘Je hebt er toch al een met Hans
Hagen gemaakt?’ ‘Ja,’ zei Philip, ‘maar ik wil er nóg een.’
Ik heb zelf niks met Gouden Boekjes. Ik herinner me niet dat ik ze in mijn jeugd
gezien heb. Ik vind het goedkoop uitziende mormels met een goud cellofaantje waar
je een nietje doorheen ziet schemeren, zwaar leunend op ouderwetsigheid, maar
begrijp dat het verschijnsel voor anderen sentimentele waarde heeft. Dus toen Philip
had gezegd dat hij zo graag wilde, ging ik met hem mee naar uitgeverij Rubinstein,
die de tegenwoordige Gouden Boekjes maakt. We kwamen vrij snel terecht bij de
serie die Rubinstein maakt voor het Rijksmuseum, want voor kunst loop ik warm.
We maakten een afspraak met Martijn van het Rijksmuseum, een goeie vent met
wie ik al eerder heb gewerkt, dus daar had ik wel vertrouwen in. Martijn wil geen
slappe hap en daar had ik óók geen zin in, dus we gingen kijken bij de donkere
Middeleeuwen in de kelders van het Rijksmuseum. Daar wees Philip me op een
houten beeld dat hij al járen prachtig vindt. Het stelt Sint Vitus voor die in het bad
zit. Hij zit er devoot en toegewijd bij, maar ik las op het kaartje dat hij in een bad zit
van kokende olie! Nou, daar kon ik wel iets mee!
Ik ging naar huis en schreef in de weken daarna enthousiast een verhaal over een
jongen met ambities. Ik leverde het in en al gauw bleek dat het helemaal niet in de
smaak viel. Wegens te erg.
‘Maar het beeld stelt een jongen voor die in een bad vol kokende olie zit,’ zei ik.
‘Dat staat gewoon in het museum en het staat ook geschreven op het kaartje bij het
beeld!’
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Toch werd het verhaal te gruwelijk gevonden. Kon ik niks anders schrijven? Daar
had ik geen zin in. Ik schreef het verhaal voor Philip en voor Rubinstein en voor het
Rijksmuseum; als ze het niet wilden hebben - Philip wel, hoor! - dan was ik er verder
klaar mee. Het verhaal kwam er niet en het Gouden Boekje ook niet. Het was voor
het eerst dat ik ervoer dat niet het bééld te gruwelijk werd gevonden, maar het verháál
dat ik erbij geschreven had.

1
Vitus was een jongen, niet de beste van de klas,
die ondanks alles zeker wist dat hij bijzonder was.
Hij was niet goed in leren, hij was niet goed in sport,
hij liet de witlof en de spruitjes liggen op zijn bord.
‘Groente is lekker,’ zei vader.
‘Nietes,’ zei Vitus.

2
Vitus was een jongen en die jongen had een droom:
‘Was ik maar bijzonder en niet hopeloos gewoon.
Eens,’ riep hij, ‘ben ik beroemd. Dat zal ik je beloven.’
In heel het land was niemand die dat zo maar kon geloven.
‘Hoe word je dan beroemd?’ vroeg vader.
‘Verklaar dat nou eens nader.
Vertel 's!’
‘Gewoon,’ zei Vitus.
‘Nietes,’ zei vader.
‘Welles!’

3
Zijn vader zei: ‘Doe maar normaal, en doe je best op school.
En eet je bord leeg, Vitus, en dus ook je boerenkool.
Dan word je groot en sterk en vind je vast een goede baan.
Dat is wat het belangrijkst is: een onbezorgd bestaan.’
Vitus riep: ‘Huh, voor een stomme job,
geef ik mijn levensdroom niet op!’
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4
Ze stuurden hem voor straf naar bed met water en droog brood.
Er mocht niet eens wat jam op, omdat vader het verbood.
‘Wacht maar af,’ riep Vitus, ‘want mij krijgen ze niet klein.
Er komt een dag, een mooie dag dat ik beroemd zal zijn
om iets dat ik goed kan misschien, om iets dat nuttig is.’
Zijn vader riep: ‘Welja, met Sint Juttemis!’

5
Toen bonden ze met touwen Vitus aan een dikke boom
en dreigden hem met slaag. Ze riepen: ‘Kom, geef op die droom!’
Zijn vader vond het heus niet leuk, maar zei: ‘Ik vind het goed.
't Is voor je eigen bestwil, Vitus, dus wat moet, dat moet.’
Ze gaven hem een klap, een por, een zet, een douw, een slag.
en maakten arme Vitus pas weer los op donderdag.

6
De arme Vitus klaagde niet, de jongen gaf geen kik.
Hij dacht alleen: nu zet ik door, zo eigenwijs ben ik.
Ze hesen Vitus op een kar en reden met hem rond:
je mocht tomaten gooien als je hem een stijfkop vond.

7
‘We krijgen hem met pijn wel klein,’
riep het gepeupel op het plein,
‘die knul die een rebel is!’
‘Ik dacht het niet dus,’ riep Vitus.
‘Welles!’
‘Nietes!’

8
Maar zelfs toen ze hem bonden achter aan een hollend paard
heeft Vitus niet gejammerd en zijn kallemte bewaard.
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9
Toen moest hij op de pijnbank en ze rekten Vitus op,
en nog riep dapp're Vitus niet: ‘Ik geef me over! Stop!’
Ze draaiden hem de duimschroef aan, ze duwden en ze trokken,
en al die tijd bleef Vitus onverstoord en onverschrokken.

10
Ze zetten toen een bad klaar vol met olie en met pek.
Hij riep niet: ‘O, heb medelijden, o, heb toch genade!’
Zelfs niet toen ze hem in kokendhete olie baadde.
‘Genoeg!’ riep toen zijn vader, ‘zo is het wel mooi geweest.
Als mijn kind zelfs zulke erge dingen overleeft
dan blijkt dat Vitus voor zijn dromen alles over heeft!’

11
Hij ging de wijde wereld in en werd, ja heus, beroemd.
En nu nog steeds wordt Vitus' naam haast overal genoemd.
Omdat hij zo geleden had,
omdat hij veel gebeden had,
was hij van zo veel waarde,
dat na zijn leven hier op aarde
de paus Sint Vitus in het bad
tot heilige verklaarde.

12
Er is zelfs een museum met een beeld van hem in bad.
Je moet het maar eens op gaan zoeken in de grote stad.
Zo zie je, Vitus heeft van meet af aan gelijk gehad.
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(Philip Hopman)
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Een onvergetelijke liefde
Het ‘grote verhaal’ van Ted van Lieshout
Tiny la Roi
U raakte me aan.
Ziet u, u raakte mij.1

Op 8 februari 2012 verscheen Mijn meneer, een roman van Ted van Lieshout, die
door de uitgever in de mediacampagne rondom de publicatie nadrukkelijk in de markt
is gezet als een werk voor volwassenen. Het onderwerp van de roman betreft de
relatie van de elfjarige Ted met een volwassen man. Ditzelfde thema is in 1999 door
Van Lieshout verwerkt in de poëziebundel Zeer kleine liefde. Deze bundel werd
uitgegeven als jeugdliteratuur. Beide werken zijn sterk autobiografisch, een genre
dat zich in de hedendaagse literatuur in een grote mate van populariteit mag
verheugen. (Brems, 2005, pp. 550-554) Hoe en waarom deelt Van Lieshout tot
tweemaal toe de liefdevolle, maar tegelijkertijd pijnlijke, intieme ervaring uit zijn
jeugd met het grote publiek? Om antwoord te kunnen geven op deze dubbele vraag
volgt eerst een inleiding op autobiografisch schrijven. Vervolgens wordt een aantal
knelpunten beschreven waarmee een auteur te maken krijgt, die zich van dit genre
bedient. Daarna ga ik in op de manier waarop Van Lieshout in Zeer kleine liefde en
Mijn meneer met deze kwesties omgaat, aan de hand van een literaire analyse van
beide werken, de ontvangst door recensenten en wat Van Lieshout er zélf over heeft
gezegd in interviews en geschreven op zijn weblog.

1

Lieshout, T. van, uit ‘Aanraking.’ In: Zeer kleine liefde, opgenomen in Hou van mij, Leopold,
Amsterdam, 2009 (derde druk, 2010).
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De autobiografie als persoonlijk levensverhaal
Met de groei van de aandacht voor autobiografisch schrijven, neemt ook het belang
toe van een inkadering van het begrip. Van Lierop-Debrauwer (1997) stelt dat
autobiografisch schrijven een overkoepelende term is voor diverse genres als
memoires, het dagboek, de brief en de autobiografie, waarbij zij opmerkt dat de
precieze afbakening veel discussie oplevert. Het toenemende belang van internet
heeft deze discussie niet eenvoudiger gemaakt. Paul John Eakin (2004) hanteert de
term life writing als containerbegrip voor uiteenlopende vormen van persoonlijke
levensverhalen. Aan de door Van Lierop-Debrauwer genoemde genres voegt Eakin
onder andere weblogs toe, maar ook Facebook, Instagram en Twitter zijn inmiddels
een niet te negeren bron voor (auto)biografen. In navolging van Van
Lierop-Debrauwer (1997) sluit ik voor een definitie van het concept autobiografisch
schrijven aan bij de definitie van Lejeune: ‘(...) een retrospectieve vertelling in proza2
die wordt verteld door een bestaande persoon over zijn of haar eigen bestaan, wanneer
daarbij de nadruk ligt op het persoonlijke leven, in het bijzonder op de geschiedenis
van de eigen persoonlijkheid.’3 Uitgangspunt van Lejeune is wat hij noemt ‘het
autobiografisch pact’ waarbij er een verbond tot stand komt tussen de schrijver en
de lezer, wanneer de tekst de lezer de verzekering geeft dat de auteur dezelfde is als
de verteller en de hoofdpersoon.
De basiselementen van de autobiografie worden voor Lejeune gevormd door
historische gebeurtenissen en de subjectieve ervaring ervan door de schrijver. De
autobiografie wordt in deze visie niet zozeer beschouwd als een reconstructie van
het verleden, maar als een constructie van de persoonlijkheid van de auteur. Deze
opvatting biedt ruimteaan fictionaliteit. Daarbij wordt de terugblik op het verleden
van het individu zowel gekleurd door de maatschappelijke context van het individu
in het verleden, als door de maatschappelijke context van het individu in het nú. In
wezen zijn er dus vier tijdlagen: de tijd toen en nu van het individu en de tijd toen
en nu van de maatschappelijke context (Van Lierop-

2

3

Formeel valt Zeer kleine liefde vanwege de vorm, gedichten en brieven, niet onder de noemer
“proza”. De bundel als geheel vormt echter duidelijk een vertelling volgens de rest van de
definitie.
Lejeune, Ph., ‘Le pacte autobiografique.’ In: Van Lierop-Debrauwer, 1997.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

73
Debrauwer, 1997). Op de (problematische) consequenties van fictionaliseren kom
ik in de volgende paragraaf terug.
Een belangrijke motivatie voor het delen van de eigen ervaringen uit het verleden
met anderen is gelegen in de intentie die anderen te waarschuwen dan wel te inspireren
(Van Lierop-Debrauwer, 1997). Dat geldt bijvoorbeeld voor (jeugd)herinneringen
die gekoppeld zijn aan oorlogsverhalen. Het doel is om daarmee een bijdrage te
leveren aan het hedendaagse maatschappelijk debat. Deze verbinding tussen heden
en verleden in historische romans wordt door Harry Bekkering (1990) omschreven
als ‘actuele relevantie’.4 Hier tegenover staat het begrip ‘historische relevantie’, dat
wordt gehanteerd wanneer de documentaire waarde van historische gebeurtenissen
voorop staat. Bekkering vergelijkt in dit verband Fulco de minstreel van C. Joh.
Kievit, waarin middeleeuwse normen enwaarden de norm zijn en niet ter discussie
staan, met Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman en Marijn bij de
lorredraaiers van Miep Diekmann, waarin historische ideologieën worden bekritiseerd
en gesteld tegenover moderne normen en waarden. Zowel met Zeer kleine liefde als
Mijn meneer neemt de auteur stelling in de maatschappelijke discussie rondom
pedofilie. De publieke opinie over dit onderwerp is in de afgelopen decennia volledig
omgeslagen. De vrijmoedige manier waarop politicus Edward Brongersma en dominee
Alje Klamer in 1978 publiekelijk op televisie pedofilie rechtvaardigden is,5 sinds de
zaak-Dutroux6 en de Amsterdamse zedenzaak met als hoofdverdachte Robert M.,7
tegenwoordig onbestaanbaar. Op de positie die Van Lieshout in dit debat inneemt,
kom ik later terug.
Een andere reden om in het eigen verleden te duiken en dat publiek te maken, is
reflecteren op het eigen handelen in het verleden. Als reden

4
5
6

7

Bekkering, H., A. Holtrop & K. Fens, ‘De eeuw van Sien en Otje-De twintigste eeuw.’ In:
N. Heimeriks & W. van den Toorn (red.), De hele Bibelebontse berg, 1990, p. 302
In het programma Een groot uur U, gepresenteerd door Koos Postema. Geraadpleegd 25
september 2015 via: https://www.youtube.com/watch?v=nSMpAhQRDB8.
Marc Dutroux werd in 1996 gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld tot levenslange
gevangenisstraf voor ontvoering en verkrachting van zes meisjes en de moord op vier van
hen.
Robert M. werd in 2010 aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van tientallen
kinderen, die aan zijn zorg waren toevertrouwd in diverse Amsterdamse kinderdagverblijven.
Hij werd in 2013 veroordeeld tot 19 jaar cel en TBS met dwangverpleging.
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hiervoor noemt Van Lierop-Debrauwer een behoefte aan zelfontdekking of soms
zelfs zelfrechtvaardiging. Deze behoefte hangt samen met een in de romantiek
gewortelde expressieve literatuuropvatting, waarin het overbrengen van persoonlijke
emoties centraal staat. Een dergelijke poëtica was volgens Van Lierop-Debrauwer
lange tijd ongebruikelijk in de jeugdliteratuur. Tot 2012 schreef Van Lieshout
uitsluitend jeugdboeken, al zegt hij zelf daarover: ‘Maar een doelpubliek heb ik niet
voor ogen. Ik kijk gewoon naar het creatieve proces waar ik in zit en voel me volledig
vrij om het boek te maken dat ik wil maken’ (Van den Bossche, 2009). Het is niet
voor het eerst dat Van Lieshout zich op deze manier uitspreekt over zijn
literatuuropvatting. Jessy Korshuize (2013) heeft in haar artikel over de poëtica van
Ted van Lieshout aangetoond hoe nauw verbonden het werk van Van Lieshout is
met zijn persoonlijkheid. Zijn werk, waarover hij spreekt als kunst, is gebaseerd op
eigen ervaringen. Hij deelt daarin zijn persoonlijke emoties met anderen. De verhalen,
de gedichten en de illustraties zijn daardoor niet los te zien van de maker. ‘Zijn talent
ziet Van Lieshout als een aangeboren gave, waardoor hij unieke creaties tot stand
kan brengen’ (Korshuize, 2013). Van Lierop-Debrauwer (1997) spreekt in dit verband
van individuele relevantie: ‘de auteur roept zijn of haar eigen verleden op en geeft
daar vanuit zijn of haar verbeelding nú vorm aan.’ Alvorens in te gaan op de vorm
die Van Lieshout daaraan geeft, is het van belang aandacht te besteden aan enkele
knelpunten die verbonden zijn met autobiografisch schrijven.

Authenticiteit, fictionaliteit en loyaliteit
Als autobiografisch schrijven een constructie is, een persoonlijke interpretatie, hoe
waarheidsgetrouw is die constructie dan? Connie Palmen liet over haar visie geen
misverstand bestaan in een interview naar aanleiding van de publicatie van haar
Logboek van een onbarmhartig jaar (2011): ‘Zodra iemand begint te schrijven, begint
hij te liegen’ (Riemersma, 2011). Paul Lauritzen (Eakin, 2004, pp. 19-39) komt tot
een genuanceerdere stellingname. Hij maakt onderscheid naar het doel van de inzet
van literaire middelen bij (auto)biografisch schrijven. Wanneer wat hij noemt ‘het
grote verhaal’ overeind blijft, is het naar zijn mening gerechtvaardigd om de
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werkelijkheid te fictionaliseren, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de authenticiteit
van het verhaal. Niet het precieze hoe van een gebeurtenis is van belang, maar dat
een specifieke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Hij noemt afwijkingen van een
exacte weergave van de gebeurtenissen ‘misremembering’. Anders wordt het wanneer
doelbewust gebruik wordt gemaakt van literaire middelen om de emotionele
betrokkenheid van de lezer te vergroten. In dat geval wordt ‘het grote verhaal’ geweld
aangedaan en is er sprake van wat Lauritzen ‘misrepresentation’ noemt. Het is een
gradueel onderscheid, maar wel een belangrijk verschil. Lauritzen maakt niet duidelijk
hoe dit verschil te achterhalen is. In sommige gevallen geeft de auteur daarover in
de tekst zelf uitsluitsel.
In Het Achterhuis van Anne Frank, bijvoorbeeld, reflecteert de auteur in haar
dagboek achteraf op eerder geschreven passages. Na een oproep van minister
Bolkestein op 29 maart 1944 aan de bevolking om dagboeken en brieven te bewaren
(Frank, 1999, p. 261), besluit Anne haar dagboek aan te vullen met het oog op
mogelijke publicatie na de oorlog. Maakt zij zich daarmee schuldig aan
‘misrepresentation’? Nee, integendeel. Een voorbeeld mag dit duidelijk maken. Een
dergelijke toevoeging op haar eigen tekst is te vinden bij haar notitie van 2 november
1942, waarin Anne het ‘gewichtige’ nieuws van haar naderende eerste ongesteldheid
vermeldt.8 In het toevoegsel van 22 januari 1944 geeft zij aan iets dergelijks niet
meer te kunnen schrijven. Ze verbaast zich erover dat ‘(...) ik ooit zo'n onbedorven
bakvis ben geweest’. Vooral de stijl waarin ze schreef, bekritiseert zij. ‘Ik heb het
zo onfijn neergeschreven’ (Frank 1999, p. 60). De openlijke, zelfkritische, toevoeging
doet aan ‘het grote verhaal’ niets af, maar voegt daar juist iets aan toe. Deze vorm
van zelfreflectie van Frank duidt op een persoonlijke ontwikkeling; in 1944 blikt
zijterug op haar verleden in 1942. Hier is sprake van de door Van Lierop-Debrauwer
genoemde twee tijdlagen van het individu. Zelfreflectie door de auteur is volgens
Marloes Schrijvers (2014) een belangrijke bepalende factor voor de mate van
authenticiteit van een levensverhaal. Zij noemt daarnaast,

8

Deze passage is niet opgenomen in de eerste door Otto Frank geredigeerde editie, waarin
meer passages die betrekking hebben op seksuele thema's ontbreken.
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voorafgaande aan haar onderzoek naar multimodale life writing9 in de jeugdliteratuur,
nog twee factoren die van invloed zijn op de authenticiteit ervan. De eerste is
‘autoriteit’: heeft de auteur de beschreven gebeurtenissen zelf meegemaakt? De
tweede factor die van invloed is op de mate van authenticiteit is ‘controleerbaarheid’:
zijn historische feiten in andere bronnen te controleren aan de hand van data, locaties
of namen?10 Wat betreft het onderhavige werk van Van Lieshout kunnen beide vragen
bevestigend worden beantwoord.
In de meeste gevallen blijkt het verschil tussen werkelijkheid en fictie vooral uit
de zogenoemde paratekst. Dit zijn de elementen die verbonden zijn aan de uitgave
van een boek. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen peritekst en epitekst.
Peritekst omvat de titel, tussentitels, eventueel voor- en nawoord, voet- en/of
eindnoten, de coverillustratie en de flaptekst. Epitekst omvat verder van de tekst
afstaande elementen, zoals recensies en artikelen. In diverse vraaggesprekken in
2012 (onder meer met Rinskje Koelewijn in NRC Handelsblad) geeft Van Lieshout
een toelichting op de manier waarop hij de werkelijkheid naar zijn hand heeft gezet,
bijvoorbeeld in de verdichting van de tijd in Mijn meneer. Hij noemt zichzelf een
novelleschrijver. ‘Eenheid van plaats, tijd en handeling, niet te veel personages en
een beetje tempo graag.’ Om die reden heeft hij zijn broers en zusje uit het verhaal
gelaten. ‘Die leiden maar af.’ In Gebr. hanteerde hij een vergelijkbare
verdichtingstechniek. Zijn herinneringen aan de periode met ‘meneer’ zijn flarden.
Aan Marjon Kok (De Twentsche Courant Tubantia, 2012) zegt hij daarover: ‘Als ik
de waarheid zou spreken, had ik een gemankeerde reconstructie. Geen roman.’ De
romanvorm was nodig om er een verhaal van te maken. Plaats en tijd heeft hij
veranderd uit loyaliteit. ‘Ik wilde mijn moeder beschermen, maar ook die man.’ De
laatstgenoemde uitspraak van Van Lieshout brengt ons op een ander belangrijk
knelpunt van autobiografisch schrijven: loyaliteit.
Een mens leeft niet alleen in deze wereld. Wanneer iemand besluit zijn of haar
levensverhaal op te schrijven, is het onvermijdelijk dat er derden in

9
10

Schrijvers verwijst met het begrip life writing naar de gangbare term in de internationale
literatuurwetenschap voor ‘het vertellen van een levensverhaal’.
Op basis van haar onderzoek komt Schrijvers aanvullend tot nog twee factoren die specifiek
van invloed zijn op autobiografische prentenboeken. Deze worden hier verder buiten
beschouwing gelaten, omdat Mijn meneer geen illustraties bevat.
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dat verhaal worden betrokken. De vraag is hoe je degenen die bij het leven van de
hoofdpersoon betrokken zijn, een plek geeft. Niet iedereen zit erop te wachten dat
zijn of haar aandeel in het leven van een ander in de openbaarheid komt, vooral niet
wanneer deze betrekking hebben op gebeurtenissen die geheim zouden moeten blijven
of negatief zijn voor de betrokkene. Hoe ver strekt die loyaliteit? Claudia Mills
(Eakin, 2004, pp. 101-120) meent dat het delen van wat in vertrouwen wordt verteld,
anderen kan helpen om met vergelijkbare problemen om te gaan. Dat geldt vooral
voor ‘geheimen’ die gepaard gaan met een gevoel van schaamte. Door een geheim
te bewaren, draag je bij aan dat, mogelijk valse, schaamtegevoel. Of en hoe dat
geheim onthuld mag worden, is volgens Mills afhankelijk van de context. Wanneer
betrokkenen bij een geheim daarvan schade ondervinden, bijvoorbeeld wanneer het
slachtoffers van seksueel misbruik betreft, is het gerechtvaardigd een geheim te
onthullen. Sterker nog, de onthulling van een geheim kan in zo'n geval zelfs
noodzakelijk zijn om mogelijke slachtoffers te beschermen of nieuwe slachtoffers
te voorkomen.
Van Lieshout verwoordt het dilemma over de rol van derden in zijn persoonlijke
levensverhaal in een interview met Eline Rottier (2015)11 als volgt: ‘Als ik over
mezelf vertel, mag ik alles zeggen, maar daarbij moet ik anderen niet beschadigen.’
Dat zijn moeder bijvoorbeeld onvoldoende aandacht voor hem zou hebben gehad,
weerspreekt hij nadrukkelijk in verschillende andere interviews. Ze had door wat er
aan de hand was en wilde zelfs naar de politie. ‘Ik heb haar overgehaald om dat niet
te doen. Mijn moeder respecteerde die wens’ (Van Lenteren, 2012).
De directe aanleiding voor het schrijven van Zeer kleine liefde was een
briefwisseling tussen Van Lieshout met een man uit zijn jeugd. Die context vormt
het hart van de dichtbundel die volgens de auteur ‘in de allereerste plaats integer van
opvatting en van invulling moest zijn.’ (Van Lieshout, 2009, p. 261). Mijn meneer
ontstond uit een behoefte van de auteur om nuancering aan te brengen in het
maatschappelijk debat rondom pedofilie, zo blijkt uit de tv-documentaire Ik zal uw
naam niet noemen, die werd uitgezonden aan de vooravond van de publicatie van
de roman.12 In hoe-

11
12

www.boekwijzer.com, geraadpleegd op 25 september 2015.
Uitgezonden door de VPRO in Het uur van de wolf, 7 februari 2012.
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verre de auteur in zijn opzet is geslaagd om zowel de individuele als actuele relevantie
in zijn werk te laten doorklinken, zal blijken uit de hierna volgende analyse van beide
werken, waarin ook de uiterlijke vormgeving en de nawoorden van de auteur worden
betrokken. In de analyse van de reacties van recensenten en vakjury's, professionele
lezers, zal de nadruk liggen op hun oordeel over de authenticiteit en fictionaliteit van
de twee boeken en de loyaliteit van de schrijver ten opzichte van derden. Tenslotte
komt de schrijver daarover zelf aan het woord, aan de hand van diverse interviews.

Zeer kleine liefde

De omslag van Zeer kleine liefde toont een jeugdfoto van Ted van Lieshout. We zien
een jongetje van een jaar of elf, dat in zijn geheel staand is afgebeeld. Hij staat in de
opening van een poort, gekleed in een korte broek met een bloes of shirt en met een
hand aan de muur. Het lijkt alsof hij zich daarachter wil verschuilen. Deze foto
benadrukt de authenticiteit van de inhoud, evenals een aantal zelfgemaakte foto's
binnenin en de weergave van een briefwisseling uit 1993. De tekst op de achterzijde
geeft geen uitsluitsel over het autobiografische karakter van de bundel. ‘Een jongen
van twaalf loopt door de wereld. Dat hij al een poos een groot geheim met zich
meedraagt, vertelt hij aan niemand. De enige die er meer van weet, zwijgt. Tot
vijfentwintig jaar later. Dan bezorgt de post een brief: “Ik vraag je om vergiffenis
voor wat ik je destijds heb aangedaan”.’ Hieruit blijkt niet expliciet dat de jongen
Ted van Lieshout zelf is. Op basis van de hierboven aangehaalde literatuuropvatting
van Van Lieshout, waaruit blijkt dat zijn leven en zijn persoonlijkheid nauw verbonden
zijn met zijn werk, kan de lezer wel vermoeden dat de bundel autobiografisch is.
De dichtbundel bevat zeventien gedichten, variërend in lengte en opbouw, en drie
brieven. Van Lieshout combineert eenvoudige woordkeus
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en zinsbouw met een breed scala aan poëtische middelen; eindrijm en binnenrijm,
alliteratie en assonantie, herhaling en contrast. Hiermee vertelt hij, fragmentarisch,
in niet-chronologisch retrospectief, het indringende verhaal van een onvergetelijke,
maar ook ‘verboden’ liefde tussen een twaalfjarige jongen en een volwassen man.
De acht foto's, die de tekst vergezellen, zijn opnames uit de stad Dordrecht, zoals
blijkt uit het zevende gedicht, getiteld ‘Dordrecht 1968’. Het zijn foto's zonder spoor
van menselijke activiteit, geluidloos. Het is een betekenisvolle stilte; de verbeelding
van zowel de geheimhouding van de liefde, als de stilte die optreedt nadat de relatie
verbroken is. Tegelijkertijd vormt de stilte een contrast met de wens om de liefde te
willen openbaren: ‘Ik wilde wel aan iedereen verklappen/ hoe bijzonder ik was en
mooi en meer’ (In: ‘II’, Van Lieshout, 2009, p. 126).
Het verhaal komt aarzelend op gang in een proloog van twee gedichten waarin
respectievelijk de vader en de moeder van het kind dat aan het woord is, worden
belicht. In ‘Ik dacht dat ik mijn vader zag’, meent het kind zijn vader te herkennen
in een man op straat. De beeldspraak van een kleine jongen die voordringt - ‘dat kan
als je onder ellebogen door kunt’ - ontroert. Waar de eerste drie strofen beginnen
met ‘Ik’ (‘ik dacht’, ‘ik drong’, ‘ik droomde’), beginnen de drie laatste strofen met
de vader; een spokende vader, een gestorven vader, een gedroomde vader. Het kind
daarentegen is springlevend, zo blijkt uit de slotwoorden van het gedicht: ‘(...) ik
besta. Ik bestá. Ik besta!’ (Van Lieshout, 2009, p. 121). Een foto van een grafsteen
op de volgende pagina verdiept het contrast tussen de gestorven vader en het levende
kind.13
Onder dit gedicht is een oranjekleurige tekening afgebeeld van een zittende man
(de vader?) die zijn handen uitstrekt naar een kind dat half bij hem op schoot zit. De
lijnen van de tekening zijn kort en hoekig. De illustratie lijkt geïnspireerd door het
Portret van Dora Maar van Picasso. Duidelijker nog dan in het schilderij van Picasso
heeft de tekening van de jongen twee gezichten. Het ene gezicht kijkt enigszins
schichtig achterom, het andere gezicht blikt gefronst vooruit. Uit deze illustratie
spreekt tweestrijd; het dilemma van de ‘verboden’ liefde.

13

In de oorspronkelijke uitgave is deze foto afgebeeld naast het gedicht (Van Lieshout, 1999).
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De relatie met de moeder kent eveneens een contrast: het dilemma tussen vasthouden
en losmaken. Dit komt vooral tot uitdrukking in de beeldspraak in relatie tot tijd en
plaats, die wordt versterkt door de voortdurende wisseling tussen enjambement en
versbreking.
Het is niet ver dat ik kan gaan.
Met de fiets niet verder dan tot
om zes uur thuis. En als ik weg
mag in de avond, dan tot aan
negen uur precies. Pas over een jaar
of drie mag ik misschien wijder weg
dan de arm van mijn moeder lang is,

De moederlijke zorg gaat verder dan afspraken over de tijd waarop het kind thuis
moet zijn, want de dichter vervolgt met:
van de stoep af naar de stad, bij
het raam weg van waarachter zij mij
bespiedt, opdat mij door de wereld
geen leed wordt aangedaan. (...)

Het kind toont zich in deze woorden loyaal aan de moeder; ze houdt hem in het oog.
Die zorg gaat knellen, het kind wil zich losmaken:
(...) omdat het tijd is dat iemand mij aandoet. Dat iemand mij vindt. Mooi. Om
te beginnen. Dat iemand mij mooi vindt
om te beginnen.
Dat iemand mij begint. (p. 122)

De dubbele betekenis van ‘aan doen’ legt opnieuw nadruk op de ambiguïteit van de
relatie. De wisselende volgorde in de woorden ‘vinden’, ‘mooi’
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en ‘beginnen’ benadrukken het aarzelende begin van de (onmogelijke) liefde. Het
beginnen loopt door in het daaropvolgende gedicht ‘Lente’. Opnieuw is er sprake
van spanning. Waar de lente vaak wordt verwelkomd vanwege haar begin, heeft de
‘ik’ er moeite mee. Samen met de daaropvolgende gedichten ‘Zomer’, ‘Herfst’ en
‘Winter’ (alle vier in kwatrijnen) wordt een jaar weergegeven: zolang zal de relatie
tussen de jongen en de man standhouden. De inhoud van de seizoensgedichten is
symbolisch voor het proces van de prille liefde tot aan het einde van de relatie.
Afdrukken van oranje gekleurde vogelpootjes vormen een voetspoor in de tijd.14
Op het eerder genoemde gedicht ‘Dordrecht 1968’ volgen vier gedichten die slechts
als titel de Romeinse cijfers I tot en met IV meekrijgen.15 De vier gedichten bestaan
alle uit terzetten en worden afgewisseld met een briefwisseling uit 1993 tussen de
man en de jongen, bestaande uit drie brieven. Dit getal drie, symbolisch voor de
volmaaktheid, komt terug in nog drie gedichten in terzetten, waarin de jongen achteraf
de man aanspreekt (‘Aanraking’, ‘Het ligt hier nog’ en ‘Ik heb u niet verraden’).
In het eerste van de vier genummerde gedichten wordt de moeder aangesproken.
Het kind krijgt een identiteit, wordt ‘iemand met een eigen naam’. Het tweede gedicht
in deze serie valt op door de spreektaal, in combinatie met verschillende poëtische
stijlmiddelen. Van Lieshout gebruikt eindrijm in de laatste regels van opeenvolgende
strofen. Samen met assonantie in de open ee-klank van ‘alleen’, ‘eerste’, ‘geen
vreemde’ en ‘meneer’ in de eerste strofe, verwijzen deze naar de volmaaktheid van
de relatie. ‘Nog steeds weet ik zijn voornaam niet,/ alleen de eerste letter. En zelfs
toen hij/ geen vreemde was, bleef hij gewoon meneer’ (Van Lieshout, 2009, p. 126).
Dit contrasteert met de allitererende, harde sch-klank in de derde strofe,
(‘schaamte’, ‘schuld’, ‘schande’, ‘schutting’) waarin het schuldgevoel wordt
besproken. De vierde strofe beschrijft het afscheid, waar de jongen blijkens de vijfde
en laatste strofe spijt van heeft. Hij is loyaal aan

14

15

In de oorspronkelijke uitgave van Zeer kleine liefde ontbreken deze illustraties. In de latere
heruitgave van deze gedichten in de verzamelbundel Jij bent mijn mooiste landschap waren
de vogelvoetjes al opgenomen (Van Lieshout, 2009, p. 261).
Deze gedichten zijn voor het eerst gepubliceerd in 1987 in Als ik geen naam had kwam ik in
de Noordzee uit. De briefwisseling uit 1993 vormde de aanleiding voor verdere uitwerking
van het thema van de pedofiele relatie (Van Lieshout, 2009, p. 261).
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‘meneer’, ‘(...) uit heimwee zijn naam noemen is ongepast/ en om die reden
doorgekrast’ (Van Lieshout, 2009, p. 126).
In de eerste brief van ‘mijn meneer’, die aan dit gedicht vooraf gaat, staat het
schuldgevoel, de wroeging van de ‘dader’ centraal. Hier is ineens niet langer het
kind aan het woord, maar de volwassen ‘tegenpartij’. De meneer uit het verleden
vraagt de jongen van toen, inmiddels een volwassen man, om vergeving. De
geadresseerde wordt door de vraag om vergiffenis in verlegenheid gebracht. Hij kent
geen spijt of wroeging over wat er in het verleden is gebeurd. Hij is eerder trots op
de liefde die er tussen beide ooit was. Die liefde was oprecht. Hij dacht lange tijd
dat hij slachtoffer is geweest van een ‘kinderlokker’, maar uit de brief van de man
kan hij opmaken dat hij de enige was. Vergiffenis vragen en geven zou verloochening
betekenen van die oprechte liefde. Het gedicht ‘III’, dat op deze brief volgt vat het
dilemma van het kind krachtig samen. ‘(...) Mij dwong hij/niet, of toch? (...)’ (Van
Lieshout, 2009, p. 128). In het laatste gedicht uit de serie van vier gunt de volwassen
geworden jongen de lezer een blik op de gevolgen van de relatie.
Maar ik ben zelf zo ongeveer
wel uitgegroeid en in welke
armen ik ook kom - 't is jammer
Dat ik het merk: er is
mijn voor- of achterkant
die op de tocht blijft staan. (p. 129)

De volwassen geworden jongen dringt in zijn antwoord aan op een ontmoeting.
Ondanks een toezegging voor mondeling contact in de tweede brief van ‘meneer’
komt er geen vervolg, zo blijkt uit ‘Het ligt hier nog’. ‘Het’ is in dit geval hun geheime
liefde. Dit gedicht, en het kort daarop volgende ‘Ik heb u niet verraden’, kenmerken
zich door herhaling en parallellisme. ‘U heeft mij niet gebeld. U heeft mij laten
wachten/ En ik heb gewacht in stilte, u zelfs niet geschreven’ (Van Lieshout, 2009,
p. 131). Die stilte duurt voort en zoals een steen de vader toedekt in het eerste gedicht,
zo wordt de geheime liefde in het laatste gedicht toegedekt door
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de stilte. ‘Dus zeg ik niets/ en zwijg// en dek u zachtjes/ toe’ (Van Lieshout, 2009,
p 132).
Met dit slot van Zeer kleine liefde is Van Lieshout loyaal aan ‘meneer’. De auteur
bevestigt die loyaliteit nadrukkelijk in een nawoord bij de bundel. Daarin legitimeert
hij waarom en hoe hij de oorspronkelijke briefwisseling heeft gefictionaliseerd.16 Hij
besluit met de woorden: ‘Dat béide namen zijn geschrapt is een kwestie van loyaliteit.’
(Van Lieshout, 2009, p. 261).

Mijn meneer

De omslag van Mijn meneer toont evenals Zeer kleine liefde een jeugdfoto van Ted
van Lieshout. Hij staat tot aan zijn knieën in het water, gekleed in een zwembroek
en met een grote steen in zijn handen. Zijn lichaam is iets gedraaid alsof hij op het
punt staat de steen als een discus weg te werpen. Het gebruik van deze foto bevestigt
de authenticiteit van het verhaal. Op de omslag kwam kritiek. Het jongetje zou eruit
zien als een ‘Lolita’ en pornografische associaties oproepen. Bij herdruk van de
roman werd gekozen voor een ander ontwerp; een afbeelding van een rond, rood
verkeersbord met daarop in het wit een gestileerde man met een kind aan zijn hand.17
In hoeverre dit een verbetering is, valt te betwisten. Deze omslag vestigt door de
vorm en de rode signaalkleur de aandacht op het ‘verboden’ karakter van de relatie.
Zoals uit mijn analyse zal blijken, legt Van Lieshout juist de nadruk op de zuiverheid
van de liefde, zoals hij eerder in Zeer kleine liefde deed.
Op de achterzijde van Mijn meneer staat een korte inhoudsbeschrijving, die wordt
afgesloten met een wervende oproep: ‘Op overrompelen-

16

17

Vanwege de wettelijke beperkingen op het briefgeheim zijn de brieven van ‘mijn meneer’
naverteld; de antwoordbrief van de inmiddels volwassen geworden jongen is daarop aangepast
en met enige verklaringen uitgebreid (Van Lieshout, 2009, p. 261).
www.tedvanlieshout.nu, 24 juli 2014, geraadpleegd op 10 september 2015.
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de wijze vertelt Ted van Lieshout het verhaal over de relatie met “mijn meneer”, die
zich in zijn eigen jeugd heeft afgespeeld.’ Naast een recente foto van de auteur wordt
een korte beschrijving gegeven van Van Lieshout, onder verwijzing naar Zeer kleine
liefde. ‘Daarin liet hij veel weg; nu vertelt hij het hele verhaal.’ Twee lovende quotes
over de dichtbundel, een uit het juryrapport van de Nienke van Hichtumprijs en een
uit een recensie uit de Poëziekrant, moedigen de potentiële lezer aan dit waargebeurde
verhaal toch vooral te lezen.
Mijn meneer bevat achttien brieven, gericht aan (de Bijbelse) Maria, geschreven door
de elfjarige Ted, tussen juni/juli en augustus (zomer 1966, volgens het titelblad). De
liefde tussen de brievenschrijver en meneer Timmermans vormt het centrale thema
van de roman. In vergelijking met Zeer kleine liefde wordt deze relatie uitgebreider
beschreven. Een beperking ten opzichte van Zeer kleine liefde is het ontbreken van
het ‘vervolg’ dat in de poëziebundel wordt beschreven in de vorm van de
briefwisseling uit 1993.
De eerste brief omvat de eerste honderd pagina's van de roman, tweevijfde deel
van het totaal. Deze brief eindigt bij de eerste keer dat ‘meneer’ zich bloot aan Ted
laat zien, zodat deze in staat is om een correct naakt te tekenen. Daaraan gaat een
subtiel proces vooraf waarin ‘meneer’ het vertrouwen van de jonge Ted wint door
hem aandacht te geven, te bewonderen, door met hem een kasteel van lego te bouwen
en zijn tekentalent te stimuleren. Het is precies waar de jongen, die zichzelf enigszins
pedant heel bijzonder vindt, naar smacht (pp. 16, 41). De eerste aanblik van een bloot
mannelijk geslachtsdeel bezorgt de jonge Ted inwendig de slappe lach. Hij moet zijn
uiterste best doen dit niet aan ‘meneer’ te laten merken (p. 91).
Evenals in Zeer kleine liefde vormen de relaties tussen Ted en zijn ouders
subthema's. De levende, maar wat afwezige moeder, heeft wel door dat er iets speelt
tussen haar zoon Ted en de ‘meneer’ die nieuw is in het dorp. Al na het eerste bezoek
van Ted aan ‘meneer’ ondervraagt zij haar zoon over zijn bezoek (pp. 45-46). In de
vijfde brief beschrijft Ted hoe zijn moeder op een dag ineens in de garage staat waar
hij samen met ‘mijn meneer’ tekent en bouwt aan een legokasteel. Haar bezoek leidt
tot meer
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voorzichtigheid en geheimzinnigheid in de relatie, waardoor de verwarring bij Ted
over de juistheid van de relatie toeneemt (pp. 133-139).
De vader van Ted is overleden, maar kijkt volgens een oom van Ted vanaf de rand
van een wolk naar beneden en waakt over Ted en zijn moeder (p. 54). Dit beeld van
de wakende en alziende vader loopt als een rode draad door de roman en wordt voor
de jonge Ted, naarmate zijn verhouding met ‘mijn meneer’ inniger wordt, een
schrikbeeld. In de laatste brief aan Maria bekent Ted dat hij niet meer in de hemel
wil geloven, om van het beeld van een ‘loerende’ vader verlost te zijn (p. 240).
De ambiguïteit die in de gedichtenbundel door de diverse poëtische stijlmiddelen
wordt vormgegeven, krijgt in de roman gestalte door de gesprekken met Maria en
de vele onuitgesproken gedachten van Ted. De meerduidigheid krijgt ook vorm in
de afwisseling tussen de naïviteit van Ted en zijn wereldwijsheid. Hij is naïef waar
het gaat om de relatie tussen zijn moeder en Meneer Melcher die een kamer bij hen
huurt (pp. 22, 141-142, 204). Hij is wereldwijs wanneer hij overdenkt of de pastoor
bij wie hij moet biechten, zelf onkuise gedachten zou hebben (p. 51).
Naarmate de relatie vordert, krijgt Ted steeds meer het gevoel dat hij iets tegenover
de aandacht die ‘meneer’ aan hem besteedt, moet stellen en gaat mee in handelingen
die hij eigenlijk ‘vies’ vindt. Wanneer zijn lichaam reageert op de liefkozingen van
‘meneer’ raakt hij dusdanig in verwarring dat hij wegvlucht (pp. 195-196). De
verwarring neemt toe, wanneer ‘meneer’ zich opwerpt als plaatsvervanger voor Teds
dode vader. ‘Ik wil helemaal geen andere vader. Ik wil meneer als vríend (...). Ik was
erg teleurgesteld. (...) Wie heeft er ooit gehoord van een vader die met zijn vingers
aan de piemel van zijn zoon zit? Vaders doen zulke dingen niet’ (p. 206).
Toch keert hij terug bij ‘meneer’, na herhaalde telefoontjes en een briefje in het
Mariahuisje. Wanneer ‘meneer’ zichzelf vervolgens in Teds nabijheid bevredigt,
knapt er iets bij de jongen. Dat heeft niets met liefde te maken (p. 220). Zijn boosheid
reageert hij af door het legokasteel kapot te maken. Een typisch kinderlijke reactie.
Zijn laatste bezoek aan ‘meneer’ getuigt van volwassen gedrag. Hij keert nog een
keer terug om te zeggen dat hij niet meer komt, ondanks het verlangen om dat wel
te doen. ‘Ik wilde mijn handen in zijn zakken stoppen en ze er nooit meer uit halen.
In
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gedachten deed ik het ook, in het echt niet. Want ik wist wel wat ik wilde, maar ik
wilde het niet willen’ (p. 248). Hij maakt een duidelijke keuze maar blijft loyaal aan
‘mijn meneer’ in een laatste biecht aan Maria. ‘Ik heb meneer in de steek gelaten’
(p. 249).

Lovende literaire kritiek met maatschappelijke kanttekeningen
Zeer kleine liefde
Bij verschijning van Zeer kleine liefde in 1999 werd de dichtbundel in Nederland en
Vlaanderen door zes recensenten besproken in even zoveeel landelijke dagbladen.
Jaap Friso besprak het boek in Het Parool in combinatie met een interview met de
schrijver en kreeg daarvoor aanzienlijk meer ruimte toebedeeld dan zijn collega's
Eiselin en Niewold, respectievelijk in NRC Handelsblad en de Volkskrant. De
recensies van Annemie Leysen in De Morgen en Ed Franck in De Standaard vallen
op door hun omvang en de grote hoeveelheid citaten. Alle recensenten verwijzen
naar het autobiografische karakter ervan, hetzij direct, hetzij indirect. Joke Linders
spreekt in het Algemeen Dagblad over de autobiografische aanwijzingen als ‘heel
expliciet’, op basis van de foto's, het nawoord, de tijdsaanduidingen en het portret
op de omslag uit het familiealbum. Geen van de recensenten geeft een uitgesproken
oordeel over de doelgroep, maar wel wordt in elke recensie het kindperspectief
benadrukt en/of wordt verwezen naar Van Lieshout als een dichter voor kinderen.
De beoordeling van de poëzie is in alle gevallen lovend. Het oordeel over de
opname van de brieven is wisselend. Eiselin (NRC Handelsblad, 1999) noemt de
dichtbundel ‘vertrouwd’ in relatie tot het eerdere werk van Van Lieshout en merkt
op, onder verwijzing naar de briefwisseling, dat het ‘echt gebeurd’ niets toevoegt
aan de authenticiteit. Voor Selma Niewold (de Volkskrant, 1999) wordt de
authenticiteit van Zeer kleine liefde evenmin bepaald door de (toelichting op de)
brieven, maar veel meer door de gedichten. ‘Wat Van Lieshout heeft geschreven is
pure, schitterende poëzie waarin hij op zuivere toon de grootste liefde uit zijn leven
bezingt.’ Ook Ed Franck (De Standaard, 2000) legt in zijn bespreking de nadruk op
de poëzie. Hij geeft een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de gedichten
met aandacht voor de literaire stijlmiddelen die
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Van Lieshout hanteert, aan de hand van citaten. Franck gaat niet nader in op de
briefwisseling. ‘Ze zijn psychologisch zo meerlagig dat een korte samenvatting hier
niet op zijn plaats is.’ Annemie Leysen (De Morgen, 1999) is ronduit negatief over
de in haar ogen misplaatste briefwisseling, die haar plaatsvervangende schaamte
bezorgde. Zij vraagt zich af hoe jonge lezers hierop zullen reageren. ‘Ik heb het
gevoel dat Van Lieshout hier zelf even “over de schreef” is gegaan in een te expliciete
outing die nog weinig overlaat aan een lezer die ook wel bereid is tussen de nerven
te lezen.’
Eiselin, Leysen en Franck wijzen in hun bespreking expliciet op de loyaliteit van
de auteur met ‘meneer.’ Volgens Niewold strekt die loyaliteit zich uit tot de dichter
zelf. ‘Hij [Van Lieshout] is trouw gebleven aan de man en aan het kind dat hij toen
was.’ Eiselin verwijst in het slot van haar recensie impliciet naar de hierboven
genoemde tijdlagen die Van Lierop-Debrauwer (1997) onderscheidt. ‘Maar
uiteindelijk is het uitsluitend de poëzie van Ted van Lieshout die iets overbrengt,
van hoe het is en was, van hoe het voelt en voelde, van hoe het kan zijn.’ Franck
verwijst eveneens impliciet naar de tijdlagen die Van Lierop-Debrauwer onderscheidt.
‘De laatste vier gedichten zijn geschreven vanuit het perspectief van een volwassen
man: de schrijver is ontgoocheld dat de man nooit meer contact heeft opgenomen
(...) en beklemtoont nog eens zijn loyaliteit. (“Ik heb u niet verraden”)’. Zeer kleine
liefde is volgens Franck een ‘(...) interessant egodocument: het perspectief van de
twaalfjarige haalt heel wat vooroordelen [over pedofilie] onderuit.’
Reine de Pelseneer bespreekt in 2009 in De Leeswelp de verzamelbundel Hou van
mij in zijn geheel met aandacht voor tekst én beeld. Zij wijst op de veelzijdigheid
van de auteur en op het autobiografische karakter van zijn werk. De Pelseneer
beoordeelt Zeer kleine liefde als ‘nog complexer en nóg minder evident voor tieners
[dan zijn eerdere werk] (...).’ Ze stelt vast dat Van Lieshout de lezer ‘(...) schaamteloos
binnen [laat] in zijn privéleven (...). Maar ondanks enkele wellicht te particuliere
gedichten, bevat deze bundel mooie regels die het autobiografische overstijgen en
de lezer confronteren met zijn eigen verlangen. Deze bundel nodigt jongeren en
volwassenen hoe dan ook uit om na te denken over de liefde en hoe ver die kan gaan.’
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Mijn meneer
De publieke aandacht in de vorm van tv-optredens en interviews bij verschijning van
Mijn meneer was bijzonder groot. Het aantal serieuze recensies in landelijke dagbladen
blijft daar in verhouding tot het aantal recensies van Zeer kleine liefde bij achter; het
zijn er slechts vijf.18 Daar tegenover staat dat er in de regionale (GPD-)bladen ruim
aandacht is voor Mijn meneer, hetzij in de vorm van een recensie, hetzij in de vorm
van een interview. Het boek is door de schrijver en zijn uitgever nadrukkelijk in de
markt gezet als een boek voor volwassenen. Door de meeste dagbladrecensenten
wordt hier geen expliciete uitspraak over gedaan. Wel verwijst een aantal naar Van
Lieshout als kinderboekenschrijver.
Maria de Vlaar (2012) prijst de oprechtheid en de zuivere stem van de jonge
hoofdpersoon in Mijn meneer. ‘Van Lieshout brengt je helemaal in de leef- en
denkwereld van de 11-jarige.’ Hij heeft zich naar haar mening volledig ingeleefd in
het kind en is daar ook trouw aan.
Waar Zeer kleine liefde volgens Joukje Akveld (2012) gericht was op een jeugdig
publiek is Mijn meneer ‘het complete verhaal voor volwassenen.’ Zij stelt vast dat
Van Lieshout daarbij de werkelijkheid naar zijn hand heeft gezet ‘om de identiteit
van zijn meneer te beschermen en te voorkomen dat de lezer over zijn nek gaat.’
Hiermee geeft Akveld impliciet een legitimering voor het fictionaliseren. Tegelijkertijd
wijst zij erop dat de schrijver niet alleen loyaal is naar zijn ‘meneer’, maar ook naar
zijn lezers.
Volgens Thomas de Veen schreef Van Lieshout zijn autobiografische roman ‘als
een nuancering van het heersende (onderbuik)gevoel over pedofielen (...).’ Hij is
lovend over de manier waarop de auteur de stem van het kind heeft weten te treffen.
‘Van Lieshout weet zijn jonge verteller een dosis naïviteit mee te geven die precies
bij zijn leeftijd past. Niet wereldwijs, maar ook niet te naïef (...).’ De Veen besluit
zijn recensie met het oordeel dat de schrijver erin is geslaagd een tegengeluid te laten
horen in het pedofiliedebat: ‘(...) waarvan je niet wist dat je het wilde

18

Op het internet circuleert een twintigtal uiteenlopende recensies van Mijn meneer. Ten tijde
van de verschijning van Zeer kleine liefde waren internetrecensies nog geen gemeengoed.
Omwille van de vergelijkbaarheid tussen beide werken en vanwege onduidelijkheid over de
‘autoriteit’ van de recensenten, soms willekeurige lezers, zijn de internetrecensies buiten
beschouwing gelaten.
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horen (...), met een roman die er literair en maatschappelijk toe doet’ (De Veen,
2012).
Sonja de Jong (2012) noemt de roman van Van Lieshout in het Haarlems Dagblad
‘(...) een teder portret’, waarin hij ‘op zeldzaam ontroerende wijze de gevoelens van
het elfjarige joch dat hij zelf was [weet] weer te geven.’ Mijn meneer biedt volgens
haar een ‘genuanceerd tegenwicht tegen de huidige heksenjacht tegen pedofielen.’
Enkele recensenten benoemen specifiek de rol van de moeder. Goedegebuure (Het
Financieele Dagblad, 2012) stelt vast: ‘(...) moeders bemoeienis met de opvoeding
van haar enige kind reikt niet veel verder dan het formuleren van do's-en-don'ts.’ De
Jong (Haarlems Dagblad, 2012) merkt op: ‘zijn moeder [is] lief, maar met andere
dingen bezig.’ Beide recensenten veroordelen de moeder niet, maar suggereren wel
een gebrek aan aandacht van de moeder voor haar kind.
Akveld en De Veen beoordelen in het algemeen (voornamelijk) jeugdliteratuur.
Uit de recensie van De Veen valt dit niet af te leiden. Hij beoordeelt het werk puur
op inhoudelijke gronden, zonder het onderscheid te maken tussen jeugdliteratuur en
literatuur voor volwassenen. Akveld maakt het onderscheid wel. Zij constateert
bovendien dat Van Lieshout met Mijn meneer zijn ‘autobiografische romandebuut’
heeft geschreven. Daarmee gaat zij voorbij aan de verschijning van Gebr. in 1996.
Daarnaast noemt zij Van Lieshout ‘kinderboekenschrijver’. Deze kwalificatie roept
herinneringen op aan een door Van Lieshout met graagte herhaalde anekdote uit de
beginperiode van zijn schrijversloopbaan. Bij zijn kennismaking met Veronica
Hazelhoff, inmiddels dertig jaar geleden, vertelde hij over zijn eerste ‘jeugdroman’.
Waarop Hazelhoff hem corrigeerde met de woorden: ‘Nou, wij schrijven maar
kinderboeken, hoor!’ Achteraf wijst Van Lieshout op de ironie in de reactie van
Hazelfhoff. ‘Veronica wist wat ik nog niet doorhad, dat kinder- en jeugdboeken niet
altijd even serieus genomen worden, hoe goed je je best er ook voor doet.’19 Dat juist
Akveld met haar woordkeus deze visie lijkt te bevestigen, is opmerkelijk. De aandacht
voor Mijn meneer in het Het Financieele Dagblad door Jaap Goedegebuure, een
criticus die zich meer en vooral over literatuur voor

19

https://tedvanlieshoutarchief.wordpress.com/2009/07/page/3/
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volwassenen heeft uitgelaten, is in dit licht eveneens opvallend. Goedegebuure
benadrukt eveneens de positie van Van Lieshout als ‘kinderboekenschrijver’, een
‘gelauwerde’, dat dan weer wel.
Alle recensies wijzen nadrukkelijk op de maatschappelijke impact van de roman.
Daarbij valt op dat Annet de Jong in De Telegraaf er wel naar verwijst, maar de
boodschap niet heeft begrepen. ‘Hij [Van Lieshout] zegt namelijk niet getraumatiseerd
te zijn door de affaire en wil het beeld over pedoseksuelen (mijn cursivering) wat
meer nuanceren.’ Van Lieshout maakt juist onderscheid tussen pedofilie en
pedoseksualiteit. Voor het eerstgenoemde kan hij begrip opbrengen, het
laatstgenoemde keurt hij af.

Van Lieshout over pedofilie
In een toelichting op Zeer kleine liefde in Hou van mij schrijft Van Lieshout: ‘Ik
wilde al langer een poëtische compositie maken rondom het thema van een kind met
een pedofiele ervaring, omdat het nu eenmaal deel uitmaakte van mijn jeugd en ik
vond dat het niet mocht ontbreken in het portret van een jeugd dat ik met mijn oeuvre
graag wil schetsen’ (Van Lieshout, 2009, p. 261). En in zijn nawoord bij Mijn meneer:
‘Toen ik Zeer kleine liefde schreef deed ik dat omdat ik het achter me wilde laten,
letterlijk in de vorige eeuw’ (Van Lieshout, 2012, p. 252).
In een vraaggesprek met Jaap Friso (Hervormd Nederland, 1999) stelde Van
Lieshout vast dat hij er klaar mee is. ‘Dit boek is de bevestiging van een relatie die
geen naam mocht hebben.’ Uit datzelfde interview blijkt dat Van Lieshout erover
heeft getwijfeld of hij kinderen dit [Zeer kleine liefde] ‘kon aandoen’, tot hij op het
Jeugdjournaal een item over het onderwerp pedofilie zag. Hij noemde het belachelijk
om ineens voor volwassenen te schrijven. ‘Hij schreef altijd voor kinderen en juist
dit verhaal gaat nadrukkelijk over de gevoelens van een kind.’
Het besluit om de ervaring uit zijn jeugd nogmaals tot onderwerp van zijn werk
te maken, maar dan bewust voor een andere doelgroep, ligt in de berichtgeving over
pedofilie. In het gesprek met Friso in 1999 neemt Van Lieshout al duidelijk stelling
tegen de relatie die hij had. Geheimhouding ervan noemt hij als één van de
belangrijkste bezwaren ervan, naast de onmogelijkheid om in te schatten welke
schade de relatie teweeg
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brengt. Wel pleit hij voor meer openheid wanneer er sprake is van een (seksuele)
relatie tussen een kind en een volwassene.
Het autobiografische karakter van zijn werk is een tweede onderwerp dat in
interviews steevast ter sprake komt. Herhaaldelijk noemt Van Lieshout Zeer kleine
liefde een keerpunt in zijn oeuvre. Van Lieshout wordt voorts meer dan eens
geportretteerd als pleitbezorger en activist voor de belangen van
kinderboekenschrijvers in het algemeen, de dichters in het bijzonder. Over het
perspectief van waaruit hij schrijft zegt hij, daarmee impliciet verwijzend naar de
tijdlagen van Van Lierop-Debrauwer (1997): ‘Je kunt het vergelijken met een acteur
die zich inleeft in een rol, met dat verschil dat ik geen kind spéél, maar een beroep
doe op het kind dat in mij is achtergebleven. Ik leef dus zeker niet in het verleden,
maar laat dat verleden wel een rol spelen in het heden’ (De Waele, 2009). In zijn
visie op pedofilie die in een aantal interviews aan de orde komt wijst hij op een
gebrek aan nuance in het maatschappelijk debat. ‘Mijn boodschap was dat je nog
wel degelijk een toekomst hebt als je door een volwassene bent betast’ (Leysen,
2009).
Opmerkelijk is dat Van Lieshout over de doelgroep van Zeer kleine liefde van
mening lijkt te zijn veranderd. Waar hij in 1999 de nadruk legde op de stem van het
kind, noemt hij de ik-figuur tien jaar later een volwassen man. ‘Daarom is het eigenlijk
geen kinderboek. In een kinderboek mag je niet boven het perspectief uitkijken van
het kind dat aan het woord is’ (Berkhout & Snoeijen, 2009).
In de berichtgeving eindigt een pedofiele relatie volgens Van Lieshout ten onrechte
bij een pedoseksueel die een slachtoffer heeft gemaakt. Wat er precies is gebeurd,
wordt naar zijn mening (te veel) aan de verbeelding overgelaten, waardoor de indruk
ontstaat ‘dat de dader en het kind eenzelfde seksuele relatie hebben als twee
volwassenen, maar dan gedwongen.’ Van Lieshout is naar de letter van de wet
aangerand, maar heeft dat niet als zodanig ervaren. Hij werd niet gedwongen, hooguit
gemanipuleerd. ‘Ik weet dat velen mijn relatie met meneer niet als oprecht zullen
beschouwen, maar ik zag het zelf - ook al was dat misschien een misvatting van mij
- als liefde’ (Van Lieshout, 2012, p. 253).
Zelf is hij door het gebeurde gevormd, beschadigd wellicht door zijn beperking
om als volwassene een volwaardige relatie aan te gaan, zo blijkt
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uit de interviews. ‘Het probleem is dat het in zekere zin zo volmaakt was, dat je in
je latere leven blijft zoeken naar iemand die zo toegewijd is. En dat bestaat niet. Het
is me ook nooit meer gelukt om iemand te vinden die twee keer zo groot is als ik’
(Berkhout & Snoeijen, 2009). Maar hij voelt zich geen slachtoffer. ‘Ik weet niet of
ik beschadigd ben. (...) Laten we het erop houden dat het aan mij is om te bepalen
of ik slachtoffer ben of niet’ (Koelewijn, 2012).
In het interview met Eline Rottier (2015) geeft Van Lieshout toe dat het schrijven
een functie heeft gehad in zijn eigen ontwikkeling. Hij heeft vooral met Gebr. en
Zeer kleine liefde bepaalde gevoelens van zich af kunnen schrijven. ‘Het schrijven
werd een levensinvulling. Hoewel het niet zo is dat dingen op hun plek vielen dóór
het schrijven - in de meeste gevallen was dat al wel gebeurd - heeft het me wel erg
geholpen.’
In het juryrapport van de Theo Thijssenprijs 2009, wordt Van Lieshout geprezen
als schrijver, dichter, illustrator en activist.20 Dat activisme heeft betrekking op zijn
werkzaamheden als bevlogen leesbevorderaar, en op zijn nadrukkelijk uitgedragen
visie op pedofilie, die niet door iedereen wordt begrepen, laat staan gewaardeerd.
Van Lieshout maakt onderscheid tussen pedofilie en pedoseksualiteit. Voor de
geaardheid van pedofielen kan hij begrip opbrengen. Hij wil er op wijzen dat er een
verschil bestaat tussen pedoseksuelen die kinderen vanuit de bosjes bespringen voor
eenmalige bevrediging en de pedofiel die hij heeft gekend. ‘De man die ik trof
verlegde stapsgewijs en heel geduldig de grens, in de wetenschap dat kinderen trouw
zijn aan degene die goed voor ze is’ (Koelewijn, 2012). Pedoseksualiteit, het tot
uitvoering brengen van pedofiele gevoelens, wijst Van Lieshout categorisch af. Hij
pleit voor meer openheid en begrip ten aanzien van pedofilie want, zo stelt hij: ‘Het
onzichtbaar maken van het gevaar vergroot het gevaar eerder, want onzichtbaar
gevaar is oncontroleerbaar gevaar’ (Van Lieshout in: NRC Handelsblad, 2012).
Van Lieshout sluit met deze woorden aan bij de visie van Claudia Mills Eakin,
2004, pp. 101-120), dat het delen van persoonlijke intimiteiten anderen kan helpen
om met vergelijkbare problemen om te gaan. De jury van de Nienke van Hichtumprijs
die in 2001 aan Van Lieshout werd toe-

20

http://www.pchooftprijs.nl/, geraadpleegd 21 september 2015.
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gekend voor Zeer kleine liefde, is dezelfde overtuiging toegedaan. ‘Van Lieshout
schrijft openhartig en ingetogen, intiem en afstandelijk, monter en ontroerend over
een onmogelijke liefde, die toch heeft bestaan, ooit, even maar. Hij maakt duidelijk
dat het soms heel goed is om een geheim te delen.’21

Conclusie
Als de schrijver klaar is met zijn kunstwerk, dan gaat dat pas leven als de
lezer het boek openslaat.22
Na lezing van de dichtbundel, de roman en de reacties daarop wordt duidelijk hoe
en waarom Van Lieshout tot twee keer toe zijn ongemakkelijke jeugdherinneringen
heeft willen delen met een breed publiek. Er wordt zowel een individueel, als een
maatschappelijk doel mee gediend. Individuele relevantie blijkt impliciet uit de
inhoud van beide werken; expliciet uit de reacties van recensenten en vakjury's, en
uit de toelichting van de auteur zelf in interviews en de nawoorden bij zijn werk. Het
heeft hem inzicht gegeven in zichzelf, in zijn persoonlijke ontwikkeling. Door de
nadruk te leggen op de liefde en niet op het verboden karakter van de relatie, zijn
beide werken ook een vorm van zelfrechtvaardiging.
Zeer kleine liefde betekende, naar eigen zeggen, in 1999 de afsluiting van een
periode in de persoonlijke ontwikkeling van de auteur. Dat ruim tien jaar later toch
Mijn meneer verscheen, houdt in dat het Van Lieshout niet is gelukt het verleden
volledig af te sluiten. Dat heeft enerzijds te maken met de enorme impact die de
relatie op zijn leven heeft gehad en nog steeds heeft, als het gaat om het aangaan van
een duurzame relatie. Meer nog was het publieke debat, de actuele relevantie,
aanleiding voor de activist in Van Lieshout om het verhaal nogmaals op te tekenen;
in een

21
22

http://www.leesplein.nl/assets/juryrapporten/hichtum-2001.html, geraadpleegd 25 september
2015.
Citaat uit een brief van Ted van Lieshout aan Anton Korteweg in reactie op diens
uitspraken over het onderscheid tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen
in de Volkskrant van 31 mei 2003. Ontleend aan: Os, Q. van (red.), ‘Discussie voor
alle leeftijden?’ In: Literatuur zonder leeftijd, 62 (17) 2003, pp. 125-133.
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andere vorm en nadrukkelijk bedoeld voor een andere - volwassen - doelgroep.
Van Lieshout kiest zowel in Zeer kleine liefde als in Mijn meneer voor eenvoud
in woordkeus en zinsbouw, waarmee hij de authenticiteit van het kindperspectief
benadrukt. Tegelijkertijd klinkt in de briefwisseling die is opgenomen in Zeer kleine
liefde de stem van de volwassen ‘dader’ en die van het volwassen geworden
‘slachtoffer.’ Dat maakt dat de bundel niet eenduidig valt te plaatsen als een boek
voor jongeren óf volwassenen.
De poëziebundel is fragmentarisch, wat overeenkomt met de werking van het
geheugen. De bundel beschrijft een periode van ongeveer een jaar. De relatie eindigt
na een ontmoeting waarin ‘meneer’ te ver is gegaan, zonder afscheid. Dit lijkt meer
in overeenstemming met de werkelijkheid dan de ‘verdichting’ van het tijdsverloop
in de roman, waarin de relatie is teruggebracht naar een periode van drie maanden.
In de roman volgt op de ‘fatale’ middag nog wel een afscheid. Daarmee wordt het
verhaal afgerond met een duidelijke stellingname door de jonge Ted, die in de
poëziebundel vooral blijkt uit de brieven die vijfentwintig jaar na dato zijn geschreven.
Van Lieshout laat er in de nawoorden bij zijn werk en in interviews geen
misverstanden over bestaan dat hij gebruik heeft gemaakt van fictie. De poëtische
ingrepen staan in beide werken ten dienste van de essentie van zijn verhaal: de
oprechte liefde tussen een man en een jongen, en de afkeuring van het seksuele aspect
in die relatie. In dat licht bezien is de fictionalisering gerechtvaardigd.
In de gedichten ‘II’ en ‘Ik heb u niet verraden’ in Zeer kleine liefde getuigt Van
Lieshout van zijn loyaliteit aan ‘meneer’. In de roman blijkt deze loyaliteit uit de
interne dialoog van de jonge Ted, bij zijn afscheid van ‘meneer.’ Ondanks het
consequent volgehouden perspectief van het kind in de roman, spreekt hieruit een
volwassen toon, die de innerlijke groei van het kind weerspiegelt. Op basis van
verschillende uitspraken van de auteur valt de roman evenmin eenduidig te plaatsen
als een boek voor volwassenen óf jongeren. De loyaliteit van de auteur blijft niet
beperkt tot zijn ‘meneer.’ Hij is bovendien loyaal aan zijn moeder en niet in de laatste
plaats aan zichzelf. De eerste grote liefde van de schrijver en de impact daarvan op
zijn persoonlijke ontwikkeling overstijgt het particuliere. De zelfreflectie van de
auteur zet zijn lezers aan het denken over hun erva-
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ringen en de invloed daarvan op hun persoonlijke ontwikkeling. Met zijn persoonlijke
levensverhaal sluit Ted van Lieshout een intiem en universeel pact met de lezers,
ongeacht hun leeftijd.
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Literatuur met een leeftijd
De verrassende omgang met sprookjes en ouderdom in Driedelig paard
Vanessa Joosen
Op het eerste gezicht lijkt Driedelig paard - het boek waarmee Ted Van Lieshout in
2012 de Woutertje Pieterse Prijs won - een vrolijk allegaartje van verschillende
thema's, stijlen en vertellers. Er staan brieven in het boek, nieuwsberichten en
dagboekachtige stukjes. Soms is de verteller een kind, soms een oude vrouw, maar
ook een varken, een set lepels en enkele kabouters komen aan het woord. Alleen de
beeldsonnetten vallen als terugkerende vorm, als terugkerend thema meteen op, net
als de lay-out van de teksten in de vorm van blokgedichten: stukken proza die
typografisch telkens als een blok van één bladzijde weergegeven worden. Soms staan
ze afgedrukt in een groot lettertype, soms piepklein.

Bij het lezen, herlezen en mentaal herschikken van de diverse blokgedichten blijkt
echter al gauw dat alle korte teksten nauw met elkaar verweven zijn. Verschillende
vertellers blijken te (kunnen) behoren tot hetzelfde gezin, er tekenen zich
ontwikkelingen binnen personages en verhaallijnen af en verder zijn verschillende
blokgedichten ook thematisch aan elkaar verwant. Wat op het eerste gezicht misschien
een samenraapsel van losse teksten en ideetjes lijkt, blijkt een goed doordacht en
coherent geheel. Sterker nog - ik zou durven beweren dat geen enkel blokgedicht er
zomaar bijgehaald is. In dit artikel licht ik er twee thema's uit die verschillende
verhalen met elkaar delen en die ook onderling verbonden blijken: de verwijzingen
naar sprookjes enerzijds en de reflectie op leeftijd anderzijds. Daar waar Driedelig
paard wat betreft
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de omgang met sprookjes verrassend, maar niet vernieuwend is, zal ik proberen aan
te tonen dat het boek met zijn het perspectief op ouderdom wél grenzen verlegt.

De prins op het driedelig paard
Sinds de jaren zeventig worden sprookjes in de (jeugd)literatuur met de regelmaat
van de klok bewerkt en vermengd met kenmerken van allerlei literaire genres - van
gedicht tot kortverhaal, van psychologische of historische roman tot fantasy. Door
de gecondenseerde vorm van het blokgedicht (slechts één bladzijde lang) speelt Van
Lieshout in op de voorkennis van de lezer: die moet aan een verhaalelement (een
vrouw die flauwvalt nadat ze in een appel bijt, p. 20) of een citaatje (‘Oma, wat heb
je grote oren,’ p. 76) genoeg hebben om de verwijzing naar een klassiek sprookje te
herkennen. Gezien de courante aanwezigheid van een handvol klassieke sprookjes
in de media, in het onderwijs en in de jeugdliteratuur, zal dat voor een intertekstueel
competente lezer geen probleem zijn.
Als het verband met het klassieke sprookje gelegd is, sorteren de verhalen in
Driedelig paard daarna een verrassingseffect voor wie zich op het traditionele
verhaalverloop heeft ingesteld. Magie speelt een centrale rol in het doorbreken van
de verwachtingshorizon van de lezer. In de sprookjes van de gebroeders Grimm,
Charles Perrault en Hans Christian Andersen valt magie onder wat Tzvetan Todorov
(1973) ‘the marvellous’ noemt: het bovennatuurlijke hoort bij de wereld van de
sprookjespersonages, en ze kijken er dan ook niet van op. Sprekende dieren, zoals
in Roodkapje of De Kikkerprins, wekken soms wel angst, maar geen verbazing op,
en wanneer iemand een wens of een vloek uitspreekt weten alle personages dat het
menens is. Ook als lezer weet je dat je toverkunst mag verwachten als een verhaal
begint met ‘Er was eens...’ en dat je de sprookjeswereld binnentreedt. In veel
hedendaagse sprookjesbewerkingen wordt dat vanzelfsprekende geloof in magie
bewust in twijfel getrokken of geparodieerd. Waar je op basis van je kennis van het
sprookje misschien magie zou verwachten, blijft die uit.
In Driedelig paard speelt een van de vertellers - de tekst geeft aanwijzingen dat
het om een jongen gaat - voortdurend met de vraag of hij
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getuige was van iets magisch. Hij lijkt enerzijds nog vast te houden aan een soort
kinderlijk animisme en te hopen dat toverkunst bestaat, maar anderzijds strijdt dat
magische wereldbeeld met zijn eerder rationele kijk op het leven. Soms vindt een
gelijkaardige discussie plaats tussen twee kinderen, of tussen een kind en een
volwassene. Het geloof in sprookjes en magie wordt in een cluster van verhalen in
het eerste deel uitgewerkt (pp. 15-22), en later, in deel drie, weer opgepikt. Het eerste
verhaal in het sprookjescluster verwijst naar De kleine zeemeermin van Hans Christian
Andersen. De ik-verteller en zijn zus gaan naar het strand, en moeten daar wegens
plaatsgebrek ‘heel ver lopen, maar niet helemaal tot aan het naaktstrand’ (p. 15). De
zin is veelbetekenend in het licht van het sprookje. Het lijkt enerzijds alsof de twee
kinderen zich zo ver van hun vertrouwde wereld verwijderd hebben, dat ze in een
liminale ruimte of magische dimensie terecht zijn gekomen. Anderzijds verankert
de verwijzing naar het naaktstrand deze setting dan weer meteen in de realiteit. Die
ambivalentie kleurt ook de rest van het verhaal. Op een rustig plekje op het strand
vinden ze een aangespoelde zeemeermin: ‘We zagen het aan haar lange haar dat op
zeewier leek, aan haar zo maar blote borsten, en aan haar vissenstaart’ (p. 15). Waar
de blote borsten doen vermoeden dat de kinderen alsnog op het naaktstrand terecht
zijn gekomen, geeft de vissenstaart aan dat we hier wel degelijk met een
bovennatuurlijk wezen te maken hebben. Des te opvallender is het dat ze een erg
aardse techniek toepassen om haar terug tot leven te wekken: ‘Mijn zus kneep de
neus van de zeemeermin dicht en kuste haar als het ware. Niet echt om te zoenen,
maar om lucht in haar longen te blazen.’ Twee scripts worden hier vermengd: het
sprookjesscript van de prins die een dood meisje weer tot leven wekt met een kus
(Sneeuwwitje, Doornroosje) en het script van de kunstmatige beademing, dat de
jongen ‘wel eens op de televisie [heeft] gezien’ (p. 15).1 Uiteindelijk weet de
ik-verteller de zeemeermin te redden door water over haar te gooien. Het verhaal
eindigt helemaal in de realiteit, wanneer de verteller opmerkt: ‘We wisten niet eens
of ze wel kon praten, want ze had geen woord gezegd. Niet eens om ons te bedanken.’

1

Ik zet de term ‘script’ hier in zoals hij gebruikt wordt in de cognitieve literatuurwetenschap,
als ‘recurrent patterns in fiction, that stimulate mental models’ (Nikolajeva, 2014, p. 32).

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

100
Het kind dat zich slecht bejegend voelt omdat aan bepaalde beleefdheidsvormen niet
voldaan is, botst met de conventies van het sprookje - vooral omdat het gevoel hier
fungeert als climax van het verhaal en er geen vloek of wraak op volgt (zoals bij de
dertiende fee in Doornroosje, die verongelijkt is omdat ze niet uitgenodigd werd op
het doopfeest).2 Is een dergelijk gevoel van trotse verontwaardiging atypisch voor
het sprookje - in het werk van Ted van Lieshout komt het veelvuldig voor (denk aan
de gedichten ‘Wordt vervolgd’, ‘Ik mag weer iets niet’ en ‘Verwijt’, die herdruktzijn
in Hou van mij), net als in zijn publieke optredens als auteur. Ik denk daarbij aan
zijn blogs (in het bijzonder aan de berichten over de promoties en service van
supermarkt Albert Heijn), en aan sommige van zijn lezingen. In zijn Annie M.G.
Schmidt-lezing (2013), bijvoorbeeld, slaat Van Lieshout een (gespeeld) verongelijkte
toon aan. Hij noemde zichzelf in een interview uit 2012 dan ook een ‘pedant
mannetje’3 en voert regelmatig personages op die een gelijkaardige karaktertrek
vertolken. Met het eerste verhaal over de zeemeermin is de toon dan ook gezet voor
de rest van de sprookjesbewerkingen in Driedelig paard en van het hele boek.
De broer en zus uit het eerste sprookjesachtige verhaal duiken verder nog regelmatig
op. Zitten ze bij de zeemeermin nog op een lijn, dan slaat in het volgende verhaal
bij de jongen de twijfel toe. De twee kinderen zien tijdens een regenbui een flits: de
ik-verteller denkt dat het de bliksem was, zijn zus daarentegen gelooft dat ze een
elfje gezien hebben. Ze maakt er een machtsspelletje van waarbij haar straffe verhaal
over het elfje het wint van zijn scepsis - puur omdat ze hem met woede en intimidatie
onder druk zet. In het daaropvolgende verhaal gaat de jongen toch weer mee in het
sprookjesbeeld. Hij krijgt zijn zus niet wakker, en ontdekt ‘een speldenprik in haar
wijsvinger en een piepklein druppeltje geronnen bloed’ (p. 17). De verteller, noch
zijn moeder krijgt zus weer wakker - het is papa die haar uiteindelijk met een kus
wekt: en toen ‘werd ze wel meteen wakker, de aanstelster’ (p. 17). De meeste korte
sprookjesbewerkingen in Driedelig paard eindigen met die mengeling van
teleurstelling en

2

3

Mogelijk verwijst de opmerking ook naar het feit dat de kleine zeemeermin van Andersen
haar stem verruild heeft voor een menselijke gedaante. De logica van dat verhaal wordt echter
niet helemaal gevolgd, want de kinderen ontmoeten een wezen dat geen stem, maar wel een
vissenstaart heeft.
Zie http://cobra.canvas.be/cm/cobra/boek/1.1242414, geraadpleegd op 6 oktober 2015.
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lichte ergernis. Die humor - die ik eerder in dit artikel al zo typisch voor Ted van
Lieshout noemde - botst ook hier weer met het wensvervullende, vaak plechtstatige
einde van het klassieke sprookje. Bovendien komen de personages uit Driedelig
paard aan het eind van de meeste verhalen - na een tijdje in het ongewisse te zijn of
te geloven in magie - met hun voeten op de grond terecht.
In het algemeen is het moeilijk om te bepalen wat magie nu eigenlijk is. Tussen
wat op aarde mogelijk en onmogelijk is, ligt de brede grijze zone van het
onwaarschijnlijke. Neem bijvoorbeeld Raponsje, een meisje met haar zo lang dat
een prins het als klimtouw kan gebruiken. Of de moeder van Sneeuwwitje, die een
kind rood als bloed, wit als sneeuw en zwart als ebbenhout wenst, waarop ze dat ook
krijgt. Zulke zaken en ontwikkelingen zijn eerder onwaarschijnlijk dan volstrekt
onmogelijk. Met dat soort onzekerheid, en met de twijfel van personages die hun
fantasie misschien voor waar nemen, speelt Driedelig paard voortdurend. ‘We wisten
het allebei gewoon niet zeker’ geeft de jongen in het verhaal over het elfje toe: de
magische interpretatie van zijn zus en zijn realistische invulling worden naast elkaar
gezet zonder dat de tekst uitsluitsel geeft over wie er nu gelijk heeft (p. 16). Wanneer
de ik-verteller een kikker ‘Kus mij!’ hoort kwaken, bouwt ook hij meteen een element
van onzekerheid in: ‘De helft van de klas verstond het wel en de andere helft verstond
het niet’ (p. 18). Wie heeft het dan bij het rechte eind? En is het dan wel verstandig
om in sprookjes te geloven? Legt men alle sprookjesachtige verhalen uit Driedelig
paard naast elkaar, dan wordt er geen duidelijke kant gekozen. Wie in magie gelooft,
krijgt vaak het deksel op de neus. Wanneer de ik-verteller de sprekende kikker kust,
krijgt hij enkel slijm aan zijn mond. Een juf die in een stukje appel lijkt te stikken,
wordt gered doordat de praktisch ingestelde ik-verteller op tijd een ambulance
geroepen heeft. Niet de appel was de oorzaak van haar flauwte - zoals in Sneeuwwitje
- maar de juf heeft gewoon een hartaanval gehad. Het besluit van dit verhaal is
helemaal geworteld in de realiteit: ‘Het komt ook wel weer goed met haar, al moet
ze nu wel stoppen met roken’ (p. 20). Een kind dat aan haar oma vraagt waarom ze
zulke grote oren en tanden heeft, ontdekt geen vermomde wolf, maar ontlokt een
ruzie: ‘waarom kom je ineens met al die kritiek?’ (p. 75). Wie hier in magie gelooft,
komt bedrogen uit.
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Slechts af en toe bevestigt het boek het magische wereldbeeld. Wanneer de kinderen
bijvoorbeeld in het bos een doodgebeten kabouter vinden, is hun moeder ervan
overtuigd dat het een popje is. Een opsporingsbericht van de andere kabouters verder
in het boek maakt duidelijk dat de kinderen wel degelijk een dode kabouter zagen.
Bovendien toont het boek dat het leven met magie en enige naïviteit mooier en
spannender wordt, zelfs al krijgen de personages met veel fantasie vaak het deksel
op de neus. Al te aardse personages komen weinig sympathiek over. In het verhaal
waarnaar de titel Driedelig paard verwijst, bijvoorbeeld, beschrijft een meisje dat
ze aan haar vader een voorstel deed om een paard als ‘driedelig verjaardagscadeau’
te krijgen. ‘Natuurlijk bedoelde ik dat zoals men een huis koopt of een auto,’ legt ze
uit, ‘je schaft het aan en betaalt het in drie termijnen af. De opzet was dat als ik nù
een paard krijg, mijn volgende twee verjaardagen worden overgeslagen’ (p. 40).
Hoewel van magie geen sprake is, wordt een kind opgevoerd dat leeft op hoop en
dromen. Haar vader maakt het plan echter belachelijk en vraagt haar of ze het liefst
eerst de benen of de staart wil hebben. Zijn realistische, haast cynische reactie maakt
de droom van zijn dochter kapot. Op elk gevoelsargument van de dochter heeft hij
een rationeel antwoord. Het is moeilijk om bij dit verhaal geen sympathie voor de
idealistische dochter te voelen, die als underdog niet opgewassen is tegen de
realiteitszin van haar vader - al keert op het einde de verhouding en weet ze hem
snedig van repliek te dienen: in plaats van een paard wil ze dan een minnaar (p. 41).
De personages die in hun leven ruimte laten voor magie, dromen en twijfels, komen
dus sympathieker over dan zij die al te zeker zijn van hun gelijk en niet loskomen
van de echte wereld. Zowel de personages met veel verbeelding als de rationeler
ingestelde figuren vind je onder de kinderen én de volwassenen. Het zou dus een
veralgemeniserng zijn om aan Driedelig paard zonder meer een romantisch kindbeeld
toe te schrijven, waarbij het fantasierijke kind in magie gelooft en de rationele
volwassenen vasthouden aan de realiteit. Het beeld is rijker geschakeerd. Verder
spelen de verhalen met de belofte die ‘wat als’ inhoudt. Het interessantste verhaal
in dat opzicht is de bewerking van Assepoester, die de titel ‘De meisjes pasten
schoenen’ meekrijgt. Hierbij komt een knappe man de klas binnen met een schoen.
Hij slaat alle jongens over en laat
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alleen de meisjes passen, maar geen van hen heeft de juiste maat. De ik-verteller
blijft teleurgesteld achter: ‘ik weet bijna zeker dat de schoen mij als gegoten gezeten
had als ik hem had mogen passen, want mijn voeten zijn net iets groter dan die van
de meisjes bij ons in de klas’ (p. 19). Het verhaal toont hoezeer de oude
sprookjespatronen vastgeroest zitten in een gedateerd wereldbeeld. Heteroseksualiteit
en door gender bepaalde kledingvoorschriften (de schoen heeft een hak) zijn hier de
norm. Door die verouderde en beperkte visie mist het verhaal zijn potentieel magische
ontknoping. Wat als de jongen de schoen had mogen passen? Wat als hij er perfect
in gepast had? Hoe zou het verhaal dan afgelopen zijn? De climax van het verhaal
ontbreekt doordat het sprookje niet aangepast is aan deze tijd. Het lijkt overigens
geen toeval dat de verhalen die zich in de klas afspelen - ‘Spreekbeurt over kikkers’,
‘De meisjes pasten schoenen’ en ‘Juf hapte in een appel’ - weinig ruimte laten voor
magie. De school wordt hier opgevoerd als een fantasieloze setting, in tegenstelling
tot het bos, waar de sprookjesachtige elementen wel gevalideerd worden.

Een vernieuwende kijk op ouderdom
De hierboven geschetste omgang met het sprookje levert weliswaar teksten met een
verrassende wending op, echt vernieuwend is de aanpak van Ted van Lieshout niet.
Verschillende - voornamelijke Engelstalige en Duitse - auteurs relativeren de magie
in het sprookje of creëren in hun bewerkingen een magisch-realistische sfeer van
ambiguïteit rond het al dan niet voorkomen van het bovennatuurlijke (zie Joosen,
2007). In de benadering van de ouderdom laat Driedelig paard wel een nieuwe stem
horen binnen de jeugdliteratuur. In de loop van het boek keren enkele hoofdpersonages
van verschillende leeftijden terug: de lezer maakt kennis met de leden van een gezin
met twee kinderen, van wie de opa net overleden is en de oma alleen is
achtergebleven. Vooral de kleinzoon en de grootmoeder komen regelmatig aan het
woord, en de openheid waarmee Van Lieshout ouderdom benadert is naar mijn weten
ongezien in de jeugdliteratuur. Hoewel er sinds de emancipatiebeweging uit de jaren
zeventig en tachtig nog weinig taboes bestaan in kinderboeken, bleven vele problemen
die niet eigen zijn aan de leeftijdsfase van kinderen en adoles-
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centen toch een blinde vlek. In boeken waarin de kwalen of de dood van een
grootouder aanbod kwamen, stond niet zozeer de oudere figuur zelf centraal als het
kind dat er bepaalde gevoelens bij ervoer. Stilaan komt daar verandering in - ik denk
bijvoorbeeld aan Aan de kant, ik ben je oma niet! (2012) van Bette Westera en Sylvia
Weve, waarin het geluk en de zorgen van een groep bewoners uit een
verzorgingstehuis met veel gevoel voor humor en inleving beschreven worden. De
toon in Driedelig paard is echter onmiskenbaar scherper. Waarschijnlijk is het dan
ook het eerste kinderboek dat over lichamelijke ongemakken als incontinentie en
impotentie schrijft. Bovendien verwoordt Van Lieshout (net als Westera overigens)
onomwonden de angsten, het verdriet en de twijfels van bejaarde mensen die te
kampen krijgen met het overlijden van hun generatiegenoten en de kwalen waarmee
de ouderdom gepaard kan gaan. Toch is het niet allemaal kommer en kwel, zoals ik
aan het eind van dit stuk zal duidelijk maken.
De openingstekst van Driedelig paard illustreert al meteen dat ouderdom een
belangrijk thema is in het boek: het eerste blokgedicht is een brief van een kind aan
zijn oma, die net weduwe geworden is. Het gaat hier waarschijnlijk om dezelfde
jongen die ook in het sprookjescluster fungeert. Tussen de koetjes en kalfjes ontwijkt
de jonge briefschrijver de pijnlijke situatie niet: ‘We hopen dat het al een beetje went,
zo alleen in dat grote huis, al zal het wel nooit helemaal wennen’ (p. 11). Door de
openheid en onhandigheid waarmee het kind zich uitdrukt - hij wil troosten, maar
strooit eerder zout in de wonde - kan je hem associëren met onschuld en naïeve
goedheid, maar er zit ook een bitter randje aan zijn troostende woorden: ‘Gelukkig
wonen we niet ver, dus we komen vast vaak langs.’ In ‘vast vaak’ zit al een reserve
ingebouwd, net zoals in de belofte dat hij ‘heus nog wel een keer zal schrijven’ (p.
11). Wat begint als een hartelijke, troostende brief, krijgt zo iets neerbuigends en
wrangs, zeker omdat er talloze impliciete vooroordelen aan gekoppeld worden. Dat
oud zijn vooral last en eenzaamheid met zich meebrengt, bijvoorbeeld: de jongen
schrijft brieven ‘zodat je iets te lezen hebt en je niet zo verveelt, de hele dag in je
eentje’ (p. 11). Het kind kan zich niet voorstellen dat de grootmoeder iets om handen
heeft als de familie haar niet bezighoudt. Een eigen sociaal leven is haar in zijn
fantasie niet gegund.
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Driedelig paard voert zo een kind op dat doordrongen is van ageism. Ageism is een
concept uit de zogenoemde age studies en wordt gebruikt als verzamelnaam voor
vooroordelen en allerlei vormen van discriminatie op basis van leeftijd. Vooral de
zogeheten narrative of decline is een vooroordeel dat in onze maatschappij ingebakken
zit: het schrikbeeld dat ouder worden een lange rit bergaf is en dat mensen bij het
ouder worden steeds zwakker, eenzamer en ongelukkiger worden (Gullette, 2004,
p. 7 en 11). Leeftijdsgebonden vooroordelen hoeven niet noodzakelijk slecht bedoeld
te zijn - de brief van de jongen aan zijn oma lijkt vooral een uiting van bezorgdheid
en medeleven - maar ze getuigen van een zeer beperkt en negatief beeld van de
ouderdom en kunnen zo het omgekeerde effect hebben: de oudere persoon gaat zich
alleen maar zwakker en ongelukkiger voelen doordat hij of zij steeds opnieuw met
het schrikbeeld van de ouderdom geconfronteerd wordt. De lezer van Driedelig paard
wordt uitgenodigd om de reactie van de grootmoeder bij de brief te bedenken, net
als haar reactie op de vooroordelen en de kleinerende reserves die tussen de
goedbedoelde woorden te lezen zijn. De combinatie van overdrijving en ironie met
bepaalde ‘lege plekken’ in de tekst (de afwezige reactie van de oma) lijken bedoeld
om een actieve houding in de lezer te stimuleren en zo een groter bewustzijn rond
ageism in de hand te werken.
Ondanks de ingebakken vooroordelen verschijnt het kind als bondgenoot van de
oudere in het boek - waarmee Van Lieshout aansluit bij een lange traditie in de
jeugdliteratuur van ouderen en kinderen die een nauwere band hebben met elkaar
dan met de generatie daartussen (zie Joosen, 2015). Dat blijkt onder meer uit een
berichtje van zijn vader dat de jongen meegeeft in de eerste brief: ‘O ja, ik moet van
papa zeggen dat als je zondagmiddag naar de begraafplaats wilt, hij wel even op en
neer kan rijden’ (p. 11). De vader neemt blijkbaar niet zelf de moeite om even contact
op te nemen met zijn moeder. Ook later in het boek wordt er gezinspeeld op de hechte
band tussen kinderen en grootouders, zij het net als bij de sprookjes op een
ambivalente manier. Het kind schrijft namelijk ook een brief aan zijn overleden
grootvader, om hem aan een oude belofte te herinneren. De grootvader had zijn
kleinzoon namelijk verteld dat ze samen een reis om de wereld zouden gaan maken,
maar nu hij overleden is kan dat niet meer. Het is niet zozeer de dood van zijn reis-
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gezel, maar het gebrek aan geld dat de kleinzoon dwarszit: ‘Papa heeft verteld dat
er niks in je testament staat over een wereldreis en ook niet dat daar geld voor is. Ik
wil niet zeggen dat ik daar boos over ben, maar ik ben wel een beetje teleurgesteld’
(p. 51). Net zoals veel personages in het boek (zie boven), stelt de ik-verteller zich
verongelijkt op, maar dat wordt genuanceerd door een teder gebaar dat de liefde van
de opa voor zijn kleinzoon in de verf zet. Kort voor hij stierf, kocht de oude man
immers nog een atlas voor de jongen. Het is dan wel geen wereldreis, maar toch een
manier waarop hij de wereld kan verkennen. Met de laatste zin ‘Daar wou ik je dan
nog even voor bedanken’ profileert de jongen zich - opnieuw net als vele anderen in
dit boek - als iemand die graag de puntjes op de i zet. Tegelijkertijd is het een teder
afscheid van een opa die misschien niet aan alles gedacht heeft, maar die toch veel
voor de jongen betekend heeft. De verontwaardiging van het kind lijkt hier dan ook
voort te spruiten uit een frustratie met de beperkte rechten die eigen zijn aan zijn
jonge leeftijd. Hij wil serieus genomen worden - en daar hoort naar zijn mening een
opname in het testament bij - en die frustratie met een leeftijdsgebonden gebrek aan
respect deelt de jonge schrijver met de bejaarde vertellers in het boek.

Vooroordelen tegen ouderen
In deel twee komt ageism uitgebreid aan bod, en wel op een dubbelzinnige manier.
Enerzijds klagen oude mensen er de vooroordelen tegen hun leeftijdsfase aan, maar
anderzijds worden allerlei clichés over bejaarden uitgespeeld ten koste van de oudere
personages. Zo komt er in ‘Ik krijg geen gehoor bij de instanties’ een bejaarde vrouw
aan het woord (waarbij het onwaarschijnlijk is dat het om de oma uit deel een gaat,
want in de hele klaagzang wordt geen melding gemaakt van een overleden
echtgenoot). Er ontstaat al gauw een ironische afstand tussen personage en lezer. Het
beeld dat hier van de oude vrouw wordt getekend is dat van een klagerige querulante,
die overal conflicten heeft: ‘Ik ben slachtoffer van geweld en pesterijen en deze duren
al jaren. Voortdurend moet ik mijn sociale contacten verbreken omdat er weer iemand
is die misbruik maakt van het feit dat ik opensta voor een ieder die vriendschappelijk
met mij wil
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omgaan’ (p. 31). Kathleen Woodward (2002) wijst erop dat van bejaarden in onze
maatschappij een soort onthechte wijsheid verwacht wordt. Wijsheid wordt dan
begrepen als ‘a capacity for balanced reflection and judgment that can only accrue
with long experience’ (p. 187). Dit ideaalbeeld houdt in dat bejaarden bepaalde
gevoelens ontzegd worden. Wijsheid gaat immers gepaard met ‘a lack of certain
kinds of feelings - the passions, for instance, including anger’ (p. 187). Wanneer
oudere mensen zich boos maken, wordt dat vaak afgedaan als onzinnig of onbenullig,
zo stelt Woodward. Precies dat effect wordt gecreëerd in dit verhaal, dat de
veelzeggende titel ‘Ik krijg geen gehoor bij de instanties’ heeft meegekregen. De
humor teert op het beeld van de pedante bejaarde, die vastbesloten is om haar rechten
te verdedigen en die weinig oog heeft voor de beperkte tijd en energie van mensen
die minder vrije tijd hebben dan zij.
De overdrijving en ironie waarmee sommige scènes geschreven zijn werken echter
niet alleen de bevestiging van ageism in de hand, maar dagen de lezer evenzeer uit
om kritisch te reflecteren op de manier waarop onze maatschappij met ouderen
omgaat. Nederland staat bekend als een vooruitstrevend land wat euthanasie betreft
- een thema dat af en toe ook in kinderboeken voorkomt. In boeken als De regels
van drie (Marjolijn Hof, 2013) of Lang zal ze leven (Koos Meinderts, 2014) wordt
het thema met de nodige ernst benaderd (zie Van Lierop, 2015). In Driedelig paard
wordt de Nederlandse omgang met euthanasie echter geparodieerd. In een van de
verhalen is er sprake van ‘ongeregeldheden’ in bejaardentehuis De Schemering. Een
oude heer, meneer Van Gaasteren, zorgde voor overlast ‘door nagenoeg alle dames
op impertinente wijze lastig te vallen’ (p. 44). Men vond er niets beters op dan de
bejaarde man te laten inslapen. Dit is ageism over the top: bejaarden worden hier
zuiver als last voorgesteld, als mensen in wie men niet meer wil investeren en die
bij problemen simpelweg geliquideerd worden. Maar daar blijft het niet bij: in de
brief in administratieve stijl wordt voorgesteld om het bejaardentehuis te ‘ruimen’
om geld te besparen. Zo kan men ook ‘tegemoetkomen aan de bezwaren dat door de
komst van het bejaardentehuis de waarde van de woningen in de omgeving zou zijn
gedaald’ (p. 44). Het schokeffect van de tekst is gebaseerd op een economische logica
die aan elke bekommernis om menselijk welzijn voorbijgaat. In de slotzin (lettelijk
en figuurlijk
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de bottom line van de tekst) wordt een berekening van de winst naar voren geschoven.
Bejaarden zijn vervelend wegwerpmateriaal geworden, en van de implicaties van de
‘ruiming’ voor de bewoners wordt niet eens melding gemaakt: wacht hen ook de
euthanasie waarmee het probleem van meneer Van Gaasteren werd opgelost? Het
boek vraagt van de lezers de empathie die de briefschrijvers zelf niet te berde brengen.
Het verhaal dat hier onmiddellijk op volgt, onderstreept nog eens de vooroordelen
waarvan onderzoekers als Gullette en Woodward vaststellen dat ze in de westerse
maatschappij ingebakken zijn. Het blokgedicht is opgezet als een brief van een
zorgcentrum en begint met felicitaties voor de aanstaande verjaardag van de
geadresseerde, de heer Harkenfeld. Er wordt gesuggereerd dat het hier gaat om een
oudere persoon, want de briefschrijver hoopt dat hem ‘de lasten van het ouder worden’
in de komende jaren ‘zo veel mogelijk bespaard zullen worden’ (p. 45). Ook deze
brief is gekleurd door ironie, want onmiddellijk somt men alle mogelijke ongemakken
op waarmee de heer Harkenfeld te maken kan krijgen: van impotentie en incontinentie
tot dementie en immobiliteit. Bovendien is de dood niet veraf, zoals de brief met een
nauwelijks verhullend eufemisme onderstreept: ‘In De Avondstonde is er sprake van
natuurlijk verloop; als u zich nu inschrijft is er alle kans dat er binnenkort ruimte
voor u beschikbaar komt’ (p. 45). De slotzin presenteert zich als een verrassing:
mijnheer Harkenfeld blijkt nauwelijks zestig te worden. Eerder dan dat de ouderdom
hier zelf op de korrel wordt genomen, treft de kritiek vooral de industrie die teert op
de - al dan niet door haarzelf, bewust geconstrueerde - zwakte van bejaarden. Door
dat veelzijdige perspectief op ouderdom doet Driedelig paard veel meer dan het
relatief eenvoudige doorbreken van taboes: het boek biedt een geschakeerd beeld
van ouder worden, waarbij in het tweede deel van het boek geen enkele partij van
ironie gespaard blijft. In de laatste reeks verhalen wordt die ironie opnieuw verzacht
en verschijnt een hoopvol beeld van de ouderdom als een mogelijk nieuw begin.
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Een oud meisje met dromen
In deel drie van Driedelig paard maakt Van Lieshout de cirkel rond. Hierboven
vermeldde ik al de brieven van de jongen uit het eerste deel. Terwijl die eerste brieven
nog duidelijk aan de oma gericht zijn, is het bij de laatste stukken onduidelijk of ze
nog aan haar gericht zijn, of eerder als een soort dagboekfragmenten of losse teksten
fungeren - dit zijn de teksten die al aan bod kwamen bij de sprookjesverwijzingen.
In het derde deel fungeert de grootmoeder zelf als verteller en briefschrijver: haar
relaas geldt deels als een tegenstem, die enkele van de veronderstellingen van haar
kleinzoon uit het eerste deel bijstuurt. Als gegeven is dat uitzonderlijk in de
jeugdliteratuur. Er is wel een voorbeeld uit de volwassenenliteratuur waar een
dergelijke correctie van de jonge verteller door een ouder familielid gebeurt: in het
polyfone Extremely Loud and Incredibly Close (2005) van Jonathan Safran Foer
komt zowel de kleinzoon (Oskar Schell) als zijn grootmoeder aan het woord, en die
laatste nuanceert heel wat veronderstellingen en vooroordelen van de eerste.
Ook in Driedelig paard is het verhaal van de grootmoeder veelzijdiger dan de
leeftijdsgebonden vooroordelen die in de brieven van haar kleinzoon vervat zitten.
De eerste zin die ze zelf schrijft maakt duidelijk dat ze het overlijden van de
grootvader deels als een bevrijding ervaart: ‘Ik ben blij dat die duiven weg zijn’ (p.
71). Maar het gevoel van opluchting wordt al snel genuanceerd door het eerlijke
relaas van haar gemis. Ze droomt van een reis naar alle plaatsen waar ze met haar
man is geweest, maar vreest dat ze ‘er verdrietig van zou worden om die plaatsen
opnieuw te zien, maar dan zonder opa’ (p. 71). Het beeld dat de brief oproept is er
één van een vrouw die aan het begin van een nieuwe levensfase staat. Ze probeert
zich een nieuw soort leven voor te stellen, op een manier die recht doet aan haar
herinneringen en rekening houdt met haar ouderdom. De voorzichtige manier waarop
ze het verdriet verwoordt, weerlegt het beeld van de ‘wijze oude vrouw’ dat
Woodward bekritiseert, zonder te vervallen in nieuwe clichés. In kinderboeken
worden soms grootouders opgevoerd die steeds klaarstaan om het kind met raad en
goede zorgen bij te staan, zonder dat ze eigen bekommernissen of frustraties lijken
te hebben (zie Joosen, 2015). Driedelig paard toont hoe elke leeftijdsfase haar
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eigen onzekerheden kent. De oma die haar echtgenoot verloren heeft moet moeilijke
keuzes maken, die raken aan wat zij essentieel vindt voor de rest van haar leven: hoe
wil ze haar toekomst invullen en wat voor soort ervaringen wil ze nog meemaken?
Het boek maakt duidelijk dat dergelijke levensbepalende beslissingen niet
voorbehouden zijn aan de jeugd, en dat de onzekerheid die ermee gepaard gaat ook
ouderen kan treffen.
Deel een en deel drie van Driedelig paard zijn parallel opgebouwd: het eerste deel
begint met een brief van de kleinzoon aan zijn oma, en verschuift dan gaandeweg
van het alledaagse naar het sprookjesachtige. Deel drie kent een gelijkaardige
verschuiving: eerst krijg je een brief van oma over haar dagelijkse leven, en vervolgens
verandert ook haar relaas in een sprookjesbewerking. Het effect in beide delen is dat
er - zoals hierboven al uitgebreid beschreven - een humoristisch contrast ontstaat
tussen de magische wereld van het sprookje en het realistische kader dat met de
beginteksten geschapen is. Dat gebeurt zowel in deel één als deel drie. Tegelijkertijd
wordt de lezer uitgenodigd om kritisch te reflecteren op de rol die oudere figuren
vervullen in de bekendste sprookjes: van de eenzame, onbetrouwbare slechterik in
het bos (de heks in Hans en Grietje) tot het hulpeloze, bedlegerige slachtoffer (de
oma in Roodkapje). De humor in de sprookjesbewerkingen uit deel drie ligt in het
feit dat de schrijver de traditionele rollen uit deze sprookjes hier corrigeert. In ‘Ze
knabbelden aan de deurknop’ haalt de grootmoeder twee hongerige kinderen binnen
om hen te voeden, maar stelt ze tot haar ontzetting vast dat ze toch de brievenbus
hebben opgegeten. Het is een groteske gedachte, maar misschien niet grotesker dan
de idee dat een oude vrouw kinderen naar haar huis zou lokken om hen op te eten.
Toch is oma niet een en al goedhartigheid en staat ze op haar strepen. Wanneer haar
kleindochter Roodkapjesgewijs allerlei vragen begint te stellen, kaatst de oude vrouw
gewiekst de bal terug: ‘Ik klaag toch ook niet over die kromme beentjes van jou?’
(p. 75). Net als bij de jonge ik-verteller uit het eerste deel wisselen bij de grootmoeder
scepsis en verbeeldingszin elkaar af. In ‘Ik zag een paard in drie kleuren’ (p. 77), het
vierde verhaal uit deel drie, grijpt de grootmoeder terug naar ‘Ik wilde een paard’
uit deel twee - het al genoemde blokgedicht waar het boek zijn titel aan ontleent. In
het eerste verhaal
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wordt al snel duidelijk dat de droom van een eigen paard niet in vervulling zal gaan.
Het meisje neemt daarop de cynische toon van haar vader over, en wenst voor zichzelf
een minnaar. Achteraf blijkt dat ze op de dag van het gesprek over het paard haar
latere man heeft leren kennen. De dag krijgt op die manier de lading van een
overgangsmoment, van kind naar volwassene, van gedurfde dromen naar zin voor
realiteit. Op haar oude dag ziet de vrouw een driekleurig paard in de wei achter haar
huis en herontdekt ze het gevoel van verwondering en avontuur dat ze die dag verloren
lijkt te zijn: ‘Het kostte me behoorlijk wat moeite, maar het lukte me om over het
prikkeldraad te klimmen. Toen ben ik erheen gelopen. Het paard [...] liet toe dat ik
hem aaide en toen ik terug liep volgde hij mij’ (p. 77). Het tedere moment suggereert
dat dromen een leven lang kunnen meegaan vooraleer ze in vervulling gaan. Het
meisje van toen leeft verder in de oude vrouw, die op latere leeftijd haar gevoel van
verwondering herontdekt. De scène lijkt het begin van een ommekeer in de oma.
Was ze eerst nog wat verweesd na de dood van haar man, dan is ze nu vastbesloten
om haar leven terug in handen te nemen. Het kind wordt daarbij als een vitaliserende
factor opgevoerd: ‘Jouw brieven hebben geholpen. Echt waar’ (p. 78). De nieuwe
levensfase krijgt de allure van een hergeboorte: oma ontdekt immers een kasje dat
haar overleden man gebouwd heeft. Het leven - tomaten, radijsjes - dat daarin
ongezien ontkiemd is, inspireert haar om haar eigen leven opnieuw te omarmen.
Terwijl ze eerder in de briefwisseling vooral in een passieve, afwachtende rol geduwd
werd, nodigt ze nu haar familie uit om te komen helpen met de perenpluk en het
onderhoud van de tuin. ‘Ik heb tomaten en radijsjes’ is het laatste verhaal in het boek
en het is opvallend wars van de eigengereidheid en de verongelijkte toon van vele
andere blokgedichten: de oma sluit de brief met kussen voor de hele familie, de
meeste voor de kleinzoon die haar zo geholpen heeft.

Conclusie
Zowel sprookjes als ouderdom en vooroordelen over ouderen worden in Driedelig
paard geparodieerd en zo op de korrel genomen. Twee interpretaties concurreren
daarbij voortdurend met elkaar. Enerzijds is er de

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

112
cynische, realistische kijk op het leven waarbij magie een valse illusie is en de
verschillende generaties elkaar met ergernis en afgunst bejegenen. Anderzijds, en
soms vermengd met die eerste visie, ademt het boek ook tederheid en hoop, en is het
doordrongen van de idee dat magie misschien niet bestaat, maar dat fantaseren en
dromen het leven wel mooier maken. Die verbeeldingskracht kleurt paradoxaal
genoeg ook de verhalen waaruit de eerste visie naar voren komt: de manier waarop
de personages hun verongelijktheid telkens opnieuw in andere variaties en scènes
vertolken, getuigt van de levendige fantasie van de auteur. Naast de terugkerende
thema's van sprookjes en ouderdom is die verbeelding een rode draad in het boek:
de lezer wordt telkens weer verrast, net als de personages, die hun verwachtingen
voortdurend moeten bijstellen - of ze nu een zeemeermin op het strand vinden, een
schoen willen passen, een wel erg vroege uitnodiging krijgen voor een
verzorgingstehuis of op hun oude dag het driedelig paard ontdekken waar ze als kind
zo naar verlangden.
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Particells of Ted
Aidan Chambers
There are two things I worry about. One is travel, the other is crowds.
One day a few years ago my presence was required at the Frankfurt Book Fair, to
me an event like a training camp for hell. Travel and crowds. After the Fair I had to
take a train from Frankfurt to Amsterdam. The mere thought of that journey, alone
in a crowded carriage in a foreign country where I did not speak the language, was
enough to bring agoraphobic panic.
Ted knows about my travailliers. Before I set off he told me he also needed to be
at the Fair, suggested he buys the train tickets, and we travel to Amsterdam together,
which we did. I discovered afterwards that he had had no business at the Fair. None.
He only came to keep me company on the train.
Another time I was staying in Amsterdam. I was plagued by sciatica, which made
walking, standing, or sitting for longer than a few minutes exhausting and painful.
The pain made me irritable, not good company. At the time I particularly needed to
visit Rembrandt's house but couldn't face it. Ted found out, came to see me, raised
my spirits with his teasing, eased me outside, patiently guided me to Rembrandt's
house with relieving stops along the way, took me on a tour more knowledgeably
than an official guide, found a place for me to sit while everyone else had to stand
during a lengthy demonstration of how Rembrandt made his etchings, and then, with
saintly patience, put up with my stop-go, wincing walk all the way home. A whole
day of his time, generously given and never a hint of irritation or boredom with his
sorry companion.
Oddly enough, as I am drafting this article (11.15 on 28 August 2015) an email
from Ted has come in. I needed some information about one of his books. As it
happens I'm not feeling well. I'd mentioned this. Ted replied: ‘While you are lying
in your bed, hoping to make it through the
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night, you might want to picture me in utter devotion, praying five times a day on
my bare knees for your recovery.’
Complete tosh, of course. I am not in bed, it is not night, and the rest is hilarious
fiction (Ted on his knees praying) and hyperbole. It is a message rich in irony, playing
on my long-ago life as a monk and joshing my scorn for what I insist in calling Pop
in order to annoy aficionados of the many different categories of rock, roll and the
other cacophonies beamed at us at high volume these days.
You could say that Ted is simply making fun with me, a game he likes to play,
especially if you return the favour. But what makes it more than a pastime joke is its
wit and, as the critics might say, the intertextual references.
These small instances of Ted's behaviour are typical. They are particells of the
man, those short passages in music which contain all parts of a composition
concentrated into a few staves.
Ted's dedication to his art, his efforts and support on behalf of his fellow artists
and writers, his generosity and loyalty to his friends are well known.
So much for the man. But what about his work?

The first thing to be acknowledged is not only the huge number of books of the
highest quality he has produced but their range: everything from little stories for the
youngest readers to adult novels, picture books of the simplest kind to those which
are so sophisticated and innovative they are unmatched anywhere in the world, and
an equally extensive and diverse body of poetry.
Two particells as examples.
Het droevige leven van Weggedaantje Stippelmuis is a beautiful little book, 16.5
× 10.5 cms, with thirty-two unnumbered pages printed on good quality light cream
paper bound in a full-colour glossy cover with flaps, published by Leopold in 1992
and now, sadly,
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out of print. In it a hen lays an egg from which emerges such an odd animal, more
mouse than chicken, that the father-rooster throws it away. The stippelmouse wonders
why she is different from the others, why she doesn't belong, and why she yearns
for bacon and cheese. And cheese turns out to be her fatal temptation - the smell of
it takes her into a house where there might be cats. But it is a mousetrap that gets
her. She dies. And is resurrected as an angel. But an angel that is a ladybird rather
than the usual kind we see in storybooks.

Told in thirty-five stanzas of verse, two stanzas to a page, four lines in one and two
lines in the other, with a rhyme scheme of a b c b, and a a. It begins:
Tok tok, zei Kip, wat voel ik toch?
Een jeukje aan mijn gat.
Als niemand kijkt, dan durf ik wel
en krabbel gauw eens wat.
Wat komt er nou uit mij?
Kijk kijk, ik leg een ei!

A delightful naiveté and a rhythm that feels like nursery rhyme.
The pattern is broken only at the end, where the last word of the final stanza,
omhoog, is repeated alone, by itself, on two double spreads. There
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are no words on the last page, only a little drawing of a ladybird. Finally, we escape
words and fly. The paradox of language is that it imprisons us while freeing us. And
the paradox of drawn images is that they do not tell us what they are but free us to
interpret what we think they mean.
On each page under the verses a black and white drawing in half tones depicts the
birth, life and death of the stippelmuis, and its angelic transformation.
If there is one word that characterises Ted's work it is this: Transformation.
I'm reminded of that wonderful moment in Shakespeare's play The Tempest, when
the spirit Ariel sings about the transformation of death:
Full fathom five thy father lies,
Of his bones are coral made:
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.

Ted's work is redolent of that sea-change, in which not only his stories' characters
but he himself are transformed in the deep ocean of his words and pictures into
something new, something that is in fact what they and Ted himself were meant to
be all along, and which we also partake of by reading him with close attention.
By the making of art, we are transformed in the stories we tell about ourselves. Ted's
talent, his dedication, is in creating this transformation for us - objectifying it in
memorable images.
All his masterpiece picture books of poetry, for example, beginning with Mijn
botjes zijn bekleed met deftig vel, are transformative, not only in what they tell of
human life but also of the art form of the picture book. He will take a familiar sight,
as in the page devoted to ‘Schreierstoren’ in Amsterdam, and refresh our view of it
by the technique in which he depicts the building in collage and paint, and by what
he says in his poem about it, the words of which are superimposed on the picture.
Making a
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unity of words and image that speak differently of something that is, to most eyes,
mundane.
Then, by the way he structures the book, double spread by double spread, he creates
both a story and a whole object that are in themselves transformative. What they
transform with words and pictures is our understanding, our perception of what it
means to be alive. His books energise our senses. We not only see what he sees as
he sees it, and hear what he thinks and feels as he thinks and feels it, but as we look
through the book we feel we can even smell what he is showing us, can taste the
colours they are so visceral, and we want to touch the pages because we want to feel
the textures they seem to be made of.
All great art makes the ordinary extraordinary. It renews what we think, feel, and
perceive. Indeed, it creates in us that which we could not create for ourselves. Ted's
art - the oneness of his wordsandpictures - does this.
Though the lovely little Stippelmuis book is no longer in print, the story appears
again in one of Ted's collections, Het rijmt, published by Leopold, 2014. In this
version, the pictures are drawn with delicate outlines, coloured in with soft tints of
yellow-brown and light-rust-red placed on a square of very light cream, and are
placed above the verses, four episodes on a page, spread over five pages. This gives
the story an almost comicstrip appearance and a tighter unity than in the little book.
Somehow in this form the story is funnier; whereas in the little book it is touchingly
sad. Perhaps this is the result of the original version being in black-and-white: a more
sombre atmosphere. (How interesting it would be to discuss these two versions with
eight- or nine-year-old children, to find out how they respond both to the story and
the two treatments.)
One more thing. Death. Ted is never afraid of tackling the Big Questions of life
in his work for children. He does so with humour, which takes the wounding edge
off the more worrying subjects. His treatment transforms them, transforms the anxiety
they often arouse into acceptance of inevitable reality, not only in the young.
Stippelmuis is a particell that contains within its brief score the major elements of
Ted's larger, symphonic compositions.
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And now another: Nu in handige meeneemverpakking, published by Querido in 2013.
I call it ‘the banana book’ because of the banana depicted on its cover.
This is a book that needs a long essay to appreciate its multiplicities. I want to
mention only one of its qualities.
The banana book is at the cutting edge of contemporary literary writing. It is
avantgarde. Ted's work often is. In this case it is at the forefront in two features.
The first is the kind of writing that is now acceptably called Flash Fiction.
The second are the digital developments of on-line literary writing.
Flash fictions are narratives of fewer than 1,000 words. They include any kind of
writing, fictional or informational, autobiography, biography, miniessays, diaries,
letters, etc., so long as they are narrative - storytelling - in form.
Though examples go back as far as storytelling itself (think of Aesop's Fables),
it has only become recognised as a modern literary form with its own aesthetics in
the last twenty years or so. There are now writers who work mainly in this way.
Ted's banana book is exemplary of this form. The stories are of different lengths
within the limits of flash fiction. They are presented in a modern sans serif typeface
which he adjusts by point size and spacing to ensure that each story exactly fits one
printed page and the screen of an iPad or other tablet. He calls them ‘blocks’ because
they are printed without paragraphs or other spaces.
I know of no other flash fictions of such variety which work on different levels of
narrative and at the same time are designed to be read both in book and digital form
with equal appropriateness to the virtues of each way of presentation.
The banana book demonstrates how Ted is both a traditional book person and at
the same time an innovative artist in his use of the new technology. He is at the
growing point of what is the future of literature.
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He has translated some of his ‘blocks’ for me. They do not involve the same linguistic
challenges as his poetry, which have prevented it being published in English. And I
cannot for the life of me understand why this wonderful banana book of prose has
not been snapped up by English-language publishers.
As I was finishing this article, I emailed Ted to check the bibliographic information
and told him I was not happy with what I'd written. In his reply today, Monday 7
September 2015 at 11.27, he says: ‘You should have simply written about yourself
in relation to me. Something like: “I met Ted about 25 years ago and he's the most
handsome man I've met in that quarter of a century, the most talented one too, let
alone the sexiest one...” and so on. Simply the truth.’
A flashy flash fiction. And another particell of Ted.
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Kennismaking met Ted van Lieshout
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Je knelt, Maus, maar ik houd je aan
Over Gebr. van Ted van Lieshout
Joke Linders1
‘Door in je dagboek te schrijven kan ik het redden. Zo blijft er tóch iets van je
bestaan,’ (p. 15) concludeert Luuk aan het einde van het eerste hoofdstuk van Gebr.
Ruim geïnterpreteerd geldt dat ook voor het verslag van mijn leeservaringen met
Van Lieshouts boek. De waarde van literatuur ligt immers in wat een auteur met zijn
tekst oproept en wat de lezer daarmee kan. Jonathan Culler (1983) typeert de
verantwoordelijkheid van de lezer als volgt: ‘An interpretation of a work thus comes
to be an account of what happens to the reader: how various conventions and
expectations are brought in to play, where particular connections or hypotheses are
posited, how expectations are defeated or confirmed. To speak of the meaning of a
work is to tell a story of reading.’

Even waar is dat ieder boek gelezen wordt tegen de achtergrond van wat die auteur
daarvoor publiceerde. Bij Ted van Lieshout zijn dat persoonlijk getinte gedichten en
proza voor lezers van allerlei leeftijden. Die verhalen zijn onderling wisselend van
omvang, strekking en toonzetting.
In het gedurende tien jaar opgebouwde oeuvre is Gebr.2 niet alleen de kortste,
maar ook een van de intrigerendste titels. Dat intrigerende zit evenzeer in de
verwijzing naar een ouderwetse zakelijke onderneming waarvan twee

1
2

Deze bijdrage verscheen eerder in Literatuur zonder leeftijd 11 (41), 1997 en is slechts
marginaal bewerkt.
Deze bespreking verscheen een jaar na publicatie van het boek Gebr. (1996).
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broers samen de leiding hebben, als in de afkorting met een punt. Die duidt er op dat
er iets zal worden afgebroken dat langer had moeten of kunnen duren: de relatie
tussen twee broertjes. En daarmee is de lezer op het spoor gezet van een belangrijk
thema in het werk van Van Lieshout: dat van een voortdurend tasten en verlangen
naar de ander, naar liefde en geborgenheid. Een verlangen dat pas gerealiseerd kan
worden als je jezelf hebt gevonden en geaccepteerd.
Net als de tekeningen in het werk van Van Lieshout - vaak een treurig kijkende
jongen met opvallende oren, een lange neus en weemoedige ogen - suggereert de
thematiek dat Van Lieshout een autobiografische auteur is die zijn eigen ervaringen
tot onderwerp en uitgangspunt voor zijn werk heeft gemaakt. In interviews heeft hij
dat ook menigmaal bevestigd.3 Al schuilt de betekenis van zijn gedichten en verhalen
meer in het emotionele appèl dat ze op de lezer doen dan in het autobiografische
karakter ervan. Het zijn Van Lieshouts ervaringen met rouw, met broertjes, met
geheimen en bekentenissen, die de lezer bij de lurven grijpen. En daarmee belanden
we bij de voorwaarden voor een geslaagd schrijverschap, zoals die door W.C. Booth
(1961) zijn geformuleerd: ‘The author creates an image of himself and another image
of his reader; he makes his reader, as he makes his second self and the most successful
reading is one in which the created selves, author and reader, can find complete
agreement.’ Dat spel van samenwerking of overeenstemming tussen auteur en lezer
zal ik met een aantal voorbeelden proberen aan te tonen.

Compositie
Een belangrijke kwaliteit van Gebr. zit in de uitgewogen compositie. Binnen een
tijdsbestek van 32 uur neemt Van Lieshout zijn lezers mee naar de jaren voorafgaand
aan de dood van het broertje, een periode van sterke emotionele geladenheid en
bewustwording. Door die terugblik krijgen Luuk en de lezers greep op wat er is
gebeurd, kan er een begin ontstaan van aanvaarding en zelfbewustzijn.

3

Zie hiervoor onder meer het interview van Henk Peters met Ted van Lieshout (1996).
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Een tweede belangrijke compositorische kwaliteit is de afwisseling van korte,
afgeronde fragmenten, steeds ingeleid door een aankondiging over het moment van
schrijven - middag, avond, middernacht, ochtend, middag, avond - en twee langere
fragmenten. Die bevinden zich allemaal in het dagboek van Marius die door Luuk
ook wel Maus wordt genoemd. Het dagboek is dus letterlijk en figuurlijk de band
die de vier leden van het gezin - vader, moeder, Luuk en Marius - bindt.
De korte fragmenten volgen meteen achter de bladzijden die Marius tijdens zijn
leven heeft geschreven; Luuk heeft daar dan nog niets van gelezen. De eerste
uitgebreide passage zijn de opmerkingen die Luuk tussen de teksten van Marius
doorschrijft. Die gaan, gewild of ongewild, een dialoog aan met wat al in het dagboek
staat. Dat gesprek biedt Luuk inzicht in het zielenleven van zijn broer; het maakt de
lezer duidelijk dat beide broers homoseksueel zijn/waren. In het tweede langere deel
stort Luuk zijn hart uit.
(...) er is nog zo veel dat ik je moet vertellen. Om te beginnen dit: ik heb
tegen je gelogen. Het was niet omdat ik de waarheid niet kón zeggen, maar
omdat ik het niet wilde. Want als ik je de waarheid vertel, zit ik met een
probleem. Ik wou je dagboek redden zodat je gedachten bewaard blijven,
maar in je dagboek staat een geheim dat je van mij gestolen hebt en het is
belangrijk dat mijn geheimen geheim blijven. Dat is volgens mij niet
mogelijk als dit dagboek blijft bestaan en iedereen het kan lezen. Toch wil
ik, nu het nog kan, niet meer tegen je liegen. Ik wil dat je de waarheid
weet, ook al betekent dat waarschijnlijk dat ik je dagboek dan moet laten
verbranden. Dan is deze reddingsactie mislukt. (pp. 72-73)
Een geraffineerde redenering waarin de persoonlijke dilemma's van Luuk samenvallen
met het wezen van een dagboek: het onthullen, in de zin van vastleggen van geheimen
én het verhullen of opbergen ervan. Een dagboek is nu eenmaal niet voor andermans
ogen bestemd.
Een derde betekenisvol compositorisch element betreft het tijdstip van handelen:
tijdens het carnaval. Carnaval staat voor een periode van uitbundigheid, buiten jezelf
treden. Maar die uitbundigheid gaat gepaard met
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vermommingen en is de voorbereiding op een periode van inkeer en bezinning. In
1973 begint carnaval precies een half jaar na Marius' dood, één dag voordat hij vijftien
zou worden. ‘Maar je bent er zelf niet bij, dus er valt niets te vieren... de tijd drijft
ons steeds verder uit elkaar en daar kan niemand iets aan doen.’
Voor zijn moeder is de verjaardag van Marius het meest geschikte moment om de
spullen van haar overleden zoon op te ruimen en te verbranden. Luuk kan de
aardigheid van dat verjaarscadeautje niet erg waarderen, maar zijn moeder is
onverbiddelijk. ‘Ik heb zijn spulletjes niet nodig om elke dag aan hem herinnerd te
worden’ en ‘Ik wil geen bedevaartsoord in mijn huis.’ Vader onthoudt zich van
commentaar. Die begrijpt dat zijn vrouw een groot ritueel gebaar wil maken, maar
snapt ook dat Luuk alles wil bewaren.
Een vierde belangrijk structurerend element is het gebruik van ruimte en plaats. Het
grootste deel van de roman speelt binnen de muren van het ouderlijk huis. Voor zover
er uitstapjes buiten dat huis zijn, hebben ze betrekking op herinneringen aan wat
voorbij is en op het bezoek van Luuk aan de oogarts. Die weet Luuk ervan te
overtuigen dat hij niet aan dezelfde erfelijke ziekte lijdt als zijn broer. Die onthulling
is een vorm van bevrijding en dus kan de daaropvolgende scène in de tuin van het
ouderlijk huis spelen. In de laatste zinnen van het boek kondigt Luuk zelfs aan dat
hij, na het opruimen van huis, tuin en keuken de stad in zal gaan, het carnavalsgeweld
tegemoet. Het gewone leven gaat door.
Ook de handeling van het schrijven is aan plaats gebonden. Luuk begint in zijn eigen
kamer, zet zich vervolgens achter het bureau van zijn overleden broertje en trekt
zelfs diens kleren aan.
Heel voorzichtig ben ik aan je bureau gaan zitten, een beetje bang, want
misschien rukte alles (je bed, je bureau, je stoel, de boeken op de plank,
de foto's en landkaarten aan de muur) zich woedend los om mij aan te
vallen: ‘Jij bent op verboden terrein! Weg jij! Ga naar je eigen kamer!’
Dat zou wel zo redelijk zijn als je bedenkt dat ik jou bijna altijd wegstuurde
als je weer eens ongevraagd mijn kamer binnenkwam. (p. 24)
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De herinnering aan dat incident maakt de afstand tussen de twee broertjes tijdelijk
kleiner.
Toen kreeg ik een mal idee, nou ja, niet eens zo gek als je bedenkt dat het
carnaval is en buiten iedereen zich heeft verkleed. Ik heb besloten om mijn
eigen carnaval te vieren.
Ik kleedde me uit en trok jouw kleren aan: je versleten spijkerbroek omdat
je daaraan nog het best kunt zien dat de jongen die erin zat eruit is, en je
blauwe trui met de gaten waar je ellebogen hebben gezeten.
Je zou denken dat broertjes die maar dertien maanden schelen in elkaars
kleren passen. Wij niet. Toen je dertien was, schoot je als een bamboespruit
de hoogte in, terwijl ik maar niet wilde groeien. Nu ben ik zestien en jij
bent veertien gebleven, en nog steeds hangen je ellebogen en je knieën
me te laag. Ik moet de pijpen van je broek wel twee keer omslaan voor
mijn voeten te voorschijn komen. De knoop krijg ik makkelijk dicht, maar
de rits niet omhoog omdat ik, ‘met jouw lichaam aan’, een veel te dikke
kont heb (of een te grote piemel, dat kan ook). Het trekt ook bij mijn
schouders en bovenbenen. Je knelt, Maus. Is dat niet heerlijk? Ik houd je
aan. Deze carnaval ga ik verkleed als mijn broertje. (pp. 28-29)
Ik vind dit een schitterend samenvallen van emoties en handelingen. De toenadering
tussen de twee broertjes wordt aan den lijve ervaren en past ook nog eens bij de tijd
van het jaar: carnaval. Zulke incidenten - en daar zijn er vele van - demonstreren de
zorgvuldigheid die Van Lieshout betracht heeft, ze maken het de lezer onmogelijk
zich af te keren van wat hij oproept. De created selves van auteur en lezer kunnen
geruisloos samenvallen.
Op microniveau zijn er regelmatig interacties tussen ruimte, plaats en emoties. Zo
is Luuk graag ‘apart’ en ‘ver weg van anderen’. Hij klimt graag in hoge bomen en
gaat uit school vandaan meteen door naar zijn kamer. Die hang tot isoleren heeft
alles te maken met het geleidelijk bewust worden van zijn homoseksualiteit.
Toen ik klein was merkte ik al gauw dat ik anders was dan andere kinderen.
Ik dacht dat ik een bijzonder jongetje was en dat de andere jongens jaloers
op mij waren omdat ze zelf maar zo doodgewoontjes
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waren. Dat ze me daarom plaagden en links lieten liggen, al was er altijd
wel iemand die m'n vriendje wilde zijn. Ik vond het toen allemaal niet zo
erg, want natuurlijk hoorde ik er niet bij: ik voelde me als het ware
uitverkoren om bijzonder te zijn.’ (...) ‘Ik was acht toen ik merkte dat mijn
bijzonder zijn iets te maken had met gevoel. Dat zat bij mij anders in elkaar
dan bij gewóne jongens. Die werden niet verliefd op de meester van de
derde klas en ik wel, dus dat kon ik maar beter geheim houden. (p. 73)
Zelfs als Marius de brief vindt waarin Luuk zijn anders-zijn ‘toegeeft’, blijft hij
ontkennen. Het gevolg van die confrontatie is dat hij zich nog meer gaat verstoppen.
Pas aan het einde van het boek, als de drie overgebleven leden van het gezin ieder
door hun eigen proces van rouw zijn gegaan, kan hij zijn homoseksualiteit
‘opbiechten’ aan zijn moeder. Door die onthulling kan het dagboek van zijn broer,
dat verloren dreigde te moeten gaan omdat het inmiddels ook Luuks geheim bevatte,
bewaard blijven.
De uitgewogen vormaspecten hebben tenminste twee effecten. Ze geven een auteur
de mogelijkheid zichzelf bloot te geven zonder triviaal of sentimenteel te worden.
Ze helpen de lezer greep te krijgen op, of liever gegrepen te kunnen worden door,
de emoties die Van Lieshout aanboort. Aan de hand van een aantal sleutelwoorden4
wil ik de herkenningsmogelijkheden en de zeggingskracht van een paar van die
emoties nader toelichten.

Emoties
Hoewel in Gebr. formeel slechts één persoon aan het woord is, Luuk, draait het hele
boek om de relaties tussen de verschillende figuren. Bijna zonder uitzondering
worden die gekenmerkt door grote afstandelijkheid. De relatie tussen Luuk en zijn
moeder lijkt heel open en confronterend - geen van beiden neemt een blad voor zijn
mond - maar is in feite zeer gesloten. Luuk heeft geen idee van wat er in zijn moeder
omgaat en ook andersom laat de moeder zelden blijken dat ze zich in de gevoelens
van haar zoon verdiept. In die zin heeft het boek een sterk individualistisch karakter.

4

Zie hiervoor ook Aidan Chambers (1996).
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De vader staat op nog grotere afstand. Soms is er een flauwe suggestie dat hij over
veel zaken heel anders denkt dan zijn vrouw. Maar die andere gedachten ventileert
hij niet. Hij hult zich liever in sigarenrook en brengt het grootste deel van de dag
door op zijn kantoor. Bij de verbranding van de eigendommen van Marius staat hij
letterlijk op een afstand toe te kijken.
In die zin heeft de vader nauwelijks een functie in het verhaal en had hij net zo
goed of misschien wel beter kunnen ontbreken.5
De belangrijkste relatie is die tussen de twee broertjes. Het hele boek is een
zoektocht naar de broertjes die Luuk en Marius ooit waren. Met name in het deel
waar Luuk reageert op wat Marius in zijn dagboek heeft geschreven, komt de
moeizaamheid van hun broederschap tot hun recht. Ooit waren ze broertjes die alles
samen deden. Maar vanaf het moment dat Luuk in bomen ging wonen, op daken en
achter gesloten deuren - overal dus waar Marius niet bij kon - zijn ze geen ‘samige
broertjes’ meer. ‘En ook geen vriendjes.’ Maar volgens Luuk kunnen broertjes geen
vriendjes zijn. Niet echt.
Vriendjes kun je kiezen of ze kiezen jou. Wij waren broertjes; we hadden
elkaar niet gekozen en we deden dus geen moeite voor elkaar. Wij konden
elkaar uitmaken voor rotte vis en het bloed onder de nagels vandaan
treiteren, want we hoefden niet bang te zijn dat de broederschap werd
opgezegd. Vriendjes kunnen elkaar uit de weg gaan, maar broertjes kunnen
elkaar niet verlaten. Die vinden elkaar na elke ruzie vanzelf wel weer terug
in hetzelfde huis. (p. 65)
Naarmate Marius zieker wordt en steeds minder in staat is zijn gevoelens en gedachten
onder woorden te brengen, gaat Luuk steeds meer voor hem zorgen. Toch voelt hij
zich na diens dood voortdurend schuldig. Had hij meer kunnen of moeten doen om
zijn broertje te redden? ‘Kun je nog wel iemands broer zijn als die iemand niet meer
bestaat?’ (...) ‘Zo'n beste broer was ik toch al niet. Ik was een broer van niks; ik liet
je vaak alleen hoewel ik wist dat je daar niet tegenkon.’

5

In veel boeken van Van Lieshout is de vader een vage, ontbrekende figuur die met name in
Begin een torentje van niks (1994) en De allerliefste jongen van de wereld (1988) te vroeg
uit het leven van de hoofdfiguur is verdwenen.
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Dat schuldgevoel neemt toe als Luuk via het dagboek ontdekt dat ook Marius
homoseksueel was. Ze hebben hun diepste geheimen dus nooit kunnen delen,
concludeert hij. Die ontdekking brengt zijn broer even dichterbij, maar zet hem
tegelijkertijd en onherroepelijk op afstand. De dood staat voorgoed tussen hen in.
Het hele boek door worstelt Luuk met de vraag of je iemands broer kunt zijn als
die broer niet meer leeft. Om aan het einde te kunnen zeggen. ‘Zul je goed zorgen
voor de broertjes die we waren? Dan zorg ik voor de broertjes die we zijn.’ Maar
dan heeft Luuk zijn geheim eindelijk prijs kunnen geven en voelt hij zich voor het
eerst van zijn leven volkomen in zijn waarde gelaten door zijn moeder. Alsof de
dood van zijn broer die toenadering mogelijk heeft gemaakt.
Een ander belangrijk sleutelwoord is geheimen. De familie barst van de geheimen.
Niet alleen die over de homoseksuele geaardheid van de twee broertjes. ‘Ik geloof
je nu, Maus. Het was geen naäpen. Je was gewoon homo van jezelf. Het is jammer
dat we er niet samen over hebben kunnen praten toen het nog niet te laat was.’
Er is ook veel geheimzinnigheid over hun zogenaamde afstamming van de indianen
of van de zigeuners. Tijdens zijn leven zat Marius altijd met zijn neus in de kaarten
en atlassen waarop je de geheimen over het ontstaan van de wereld kon ontdekken.
En een dagboek is natuurlijk het symbool van geheimhouding bij uitstek.
Die geheimen worden groter als Maus tijdens zijn ziekte zijn taalvermogen begint
te verliezen. De woorden die hij nog kan spreken en schrijven, worden
onverstaanbaarder en onbegrijpelijker. En ook dat versterkt het isolement waarin de
deelnemers aan deze dodendans zich bevinden. Met de dood als grootste geheim
natuurlijk.
Ook is er het verdriet om de vergeefsheid van een jong leven, het verlies van een
broertje en een zoon, de nutteloosheid van zoveel lijden.
Toen je stierf, Maus, kon niemand van ons iets bedenken dat erger was.
Je kunt de dood nu eenmaal niet relativeren. (p. 23)
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Maar omdat je geen liniaal kunt leggen langs verdriet, pakt dat verdriet voor ieder
van de betrokkenen anders uit.
Mam maakte groot theater van haar verdriet en pap verstopte het onder
zijn vel. Een dag of twee later, toen ik ouwe kranten naar de papierbak in
de garage bracht, stond pap in een hoekje te janken. Hij was zo boos dat
ik hem betrapte, dat hij me met zijn wild maaiende arm de garage uitsloeg.
Ik wilde kwaad worden, maar ik ben stilletjes weggegaan en heb er niets
van gezegd. Het is een groot geheim dat vaders kunnen huilen. (p. 21)
Er is boosheid om een ziekte die eerder opgemerkt had moeten en kunnen worden,
als niet de hele medische stand had zitten slapen. En bij Luuk boosheid om de
afstandelijkheid van zijn moeder. ‘Het borrelde en gistte in mij als nooit te voren. Ik
was boos, blij, bedeesd, dankbaar, driesend, door het dolle heen en de verwachte
orkaan kwam niet van boven, maar raasde via mijn binnenste naar buiten.’
Angst ook dat anderen, vader, moeder en Luuk zelf, dood zouden gaan. Voor
hetzelfde geld konden ze immers allemaal doodvallen. En eenzaamheid die sterker
wordt door het geleidelijk afsterven van Marius, zijn wegglijden uit dit leven.
Homoseksualiteit, herinneringen en heldendom bieden aanknopingspunten voor
weer andere emoties. Zo bevat Gebr. een prachtige passage over de eerste
homoseksuele ervaring van Marius. Duidelijk is ook dat de twee broertjes hun
homoseksualiteit op zeer verschillende manieren ontdekken. De een wist van meet
af aan dat hij anders was, de ander merkte het pas toen hij verliefd werd.
Vannacht schreef ik per ongeluk ‘Toen wij allebei nog leefden...’ Ik wilde
dat verbeteren, want jij leeft niet meer, maar ik nog wel. Ik heb het niet
gedaan. Het stond er goed. Er kwamen namelijk allerlei herinneringen
boven waarvan ik dacht dat ik ze kwijt was. Jij kwam er in voor, als jongen
van tien, van twaalf, van veertien. Maar ook ik kwam in die herinneringen
voor, als jongen van elf, dertien, vijftien. En allemaal waren ze
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van 2 september vorig jaar of van daarvoor. Ná 2 september zijn er geen
herinneringen bijgekomen waarin we broertjes zijn. Er zijn geen
herinneringen waarin jij vijftien bent en ik zestien. Die broers bestaan niet.
Dat is een feit.
Begrijp je wat dat betekent, Maus? Toen jij stierf, stierf ook de broer die
ík was. (pp. 107-108)
Luuks heldhaftige optreden staat op instorten als het doel wat hij zich gesteld had:
het redden van het dagboek van zijn broertje, onhaalbaar dreigt te worden.
Ik kon geen held zijn door dit dagboek te offeren en ik kon ook geen held
zijn door mijn geheim op te geven.
Want-pap-en-mam-wisten-het-eigenlijk-al-wel en hielden dat bijna heel
mijn leven voor mij geheim. (p. 114)
Al deze sleutelwoorden zijn verbonden met eerder werk van Van Lieshout en met
het werk van de auteur door wie hij zich geïnspireerd zegt te voelen: Aidan Chambers.
Ook diens Je moet dansen op mijn graf is een zorgvuldige beschrijving van een
rouwproces waarbij de lezer via terugblikken en dagboeken inzicht krijgt in de aard
van de vriendschap tussen twee jongens. Ook in dat boek is homoseksualiteit - niet
als keuze maar als iets dat je overkomt - een belangrijke verbindende en verklarende
factor. En zelfs met Jan, mijn vriend of Ik mis je, ik mis je van Peter Pohl zijn er
overeenkomsten in de manier waarop verdriet en rouw zijn verwerkt of de lezer
geleidelijk inzicht wordt geboden in de ware aard van de figuren. Maar geen van die
vergelijkingen gaat op, omdat ieder van deze drie auteurs zich als een ander soort
auteur profileert. Er is een zekere overeenkomst in de aandacht voor vorm en
compositie, maar hun thematiek is anders en ook de intensiteit van schrijven.
Door zijn toonzetting, taalgebruik en thematiek is Van Lieshout het soort auteur
dat de lezer met zich mee kan nemen. Die lezer kan een adolescent zijn in dezelfde
leeftijdsfase en met dezelfde dilemma's als Luuk, maar in potentie heeft Gebr. een
omvangrijker publiek. Het reikt naar alle lezers die
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geraakt willen en kunnen worden door het vakmanschap en de emotionaliteit waarvan
Van Lieshout in Gebr. zo rijkelijk uitdeelt.
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Hoe ik Ted leerde kennen
Philip Hopman
Ergens in de herfst van 2014 gaf Ted van Lieshout een ‘masterclass’ voor een tiental
mensen die de ambitie hadden om schrijver en illustrator van kinderboeken te worden.
Ted zou ze een weekend lang onderdompelen in de wereld van het kinderboek. Op
de tweede dag mocht hij iemand uitnodigen om iets te vertellen over de praktische
zaken en er was de mogelijkheid om vragen te beantwoorden. En dat was ik.
Voor wie het nog niet wist: Ted en ik zijn goed bevriend en sinds een aantal jaren
maken wij samen de inmiddels behoorlijk succesvolle reeks boeken over Boer Boris.
Ted schrijft in een dermate rap tempo aan nieuwe verhalen dat ik het als tekenaar
maar nauwelijks kan bijbenen. Om dit stukje tekst te schrijven moest ik het werk aan
de schetsen voor deel zeven, Boer Boris en de eieren, even opzij leggen.
Enfin, Ted vroeg mij of ik op de tweede dag van de Masterclass iets wilde komen
vertellen over mijn lotgevallen als illustrator en, soms, schrijver van kinderboeken.
Omdat ik dit vak al meer dan 25 jaar uitoefen kan ik er best iets over zeggen en kan
ik aan de hand van stapels boeken in ieder geval duidelijk maken hoe het níet moet.
Vandaar dat ik de uitnodiging aannam. Bovendien werd mij ook een niet onaardig
honorarium in het vooruitzicht gesteld.
Juist in de week voorafgaand aan de masterclass raakten Ted en ik verstrikt in een
interessante discussie, om niet te zeggen ruzie. Nu hadden we wel eerder ruzie
gemaakt, en die hadden we telkens weten op te lossen. Ik doe nogal eens domme
dingen weet u. Soms zijn het ondoordachte uitspraken, soms zijn het idiote acties.
Zoals die keer dat ik Ted een krent heb genoemd in een mailwisseling, waarna hij
mij terecht flink de oren heeft gewassen. Op zijn beurt heeft Ted mij wel eens aan
het huilen gekregen toen hij vroeg of de CPNB mij speciaal de opdracht had gegeven
om het
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omslag van het kinderboekenweekgeschenk van 2008 zo lelijk mogelijk te maken.
Nu geef ik toe, het omslag van Vlammen, geschreven door Hans Hagen, was geen
topper. Maar evengoed had ik er toch flink op zitten zwoegen en was het anders dan
alles wat ik eerder had gemaakt. Maar ook dit vlekje in het dagboek werd met de
mantel der liefde toegedekt, ik waardeer immers de eerlijkheid van Ted.

Terug naar de kwestie die zich aandiende ten tijde van de masterclass: Ik was bezig
de tekeningen te maken voor Boer Boris gaat naar de markt. Boris probeert daarin
de markt te bereiken, telkens in een ander voertuig. Te voet, per fiets, motor, auto...
De wol van de schapen wordt zelfs vervoerd in een raket. Ik tekende deze raket,
waarbij ik mezelf een beetje plagieerde, ik gebruikte hem eerder in Hallo aarde, hier
Sterre van Simon Puttock. Ted was niet tevreden over deze raket. ‘Het is geen raket,
het is een ruimteschip,’ was zijn stellige opinie. Ik zette echter mijn hakken in het
zand, want ik vond het namelijk een prima kip-raket. ‘Je moet een échte raket
tekenen,’ probeerde hij nog, waardoor mijn nek nóg dikker werd dan hij al was en
ik besloot pal achter mijn raket te blijven staan.
Toen ik natgeregend door een najaarsbui richting de Spiegelzaal op Singel 262
liep voor de masterclass in wat toen nog de huisvesting van Querido was, besloot ik
de affaire niet ter sprake te brengen. Het zou toch vooral een positieve boodschap
zijn die ik kwam brengen aan de verwachtingsvolle cursisten. Bovendien was de
tekening inmiddels ook door uitgeverij Gottmer volledig geaccepteerd en afgedrukt
in de eerste oplage van 7000 exemplaren van Boer Boris gaat naar de markt. Ik
begroette Ted nog wat quasi afgemeten en maakte kennis met de vrouwen en twee
mannen in de zaal. Ted introduceerde mij en begon met te zeggen dat wij wel goed
bevriend zijn, maar nu eigenlijk ruzie hadden. Naast eerlijkheid waardeer ik in Ted
zijn onnavolgbare gevoel voor humor. Er zijn weinig
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mensen op deze wereld die mij onbedaarlijk aan het lachen kunnen maken, maar Ted
is er één van. Tommy Cooper kon dat, Laurel en Hardy, Arjan Ederveen en Tosca
Niterink in Creatief met kurk konden dat. Wijlen mijn onvolprezen Engelse agente
Maggie Mundy was er eveneens toe in staat, met haar doorrookte stem en haar enorm
rijke vocabulaire. Een jointje wou ook nog weleens helpen. Ik ben echt wel naar
cabaret gegaan en andere grappig bedoelde shows, maar meestal bleef ik onbewogen
zitten en verliet ik na afloop met een kater de zaal.
Zodoende vertelden Ted en ik al giechelend over kipraket-gate, waarna de vraag
werd gesteld of het mogelijk was om zowel een professionele als een
vriendschappelijke band te hebben. Voorwaar een interessante kwestie.
Eerdergenoemde Laurel en Hardy hadden een vooral professionele relatie, die ze
jarenlang hebben volgehouden. Na enige gespeelde bedenkingen kon ik de vraag
toch met een volmondig ‘ja’ beantwoorden.
Tijd voor een stukje geschiedenis.
Ergens rond het jaar 2000 reed ik met Truusje Vrooland in mijn SUV over de
Geldersekade. We waren op weg naar Den Haag om de Nederlandse inzending voor
de Biennial of Illustrations Bratislava, kortweg BIB, naar de diplomatieke dienst te
brengen die het zware pakket zou verzenden naar Slowakije. Daar liep plots Ted van
Lieshout op de stoep. Ik toeterde even, maar de auto had slechts twee raampjes, was
verder geblindeerd, en het was niet mogelijk elkaar echt te begroeten. Ik kende Ted
wel een beetje, we hadden elkaar weleens gezien, maar nooit heel uitgebreid
gesproken. Ted studeerde al af aan de Rietveld Academie toen ik daar in 1979 mijn
eerste bevende voetstappen zette, en hij had sindsdien een indrukwekkend oeuvre
opgebouwd aan dichtbundels, illustraties en romans. Heel toegankelijk kwam hij op
mij destijds niet over.
Een paar dagen later kreeg ik een mail van Ted met de titel; ‘was jij dat?’ Ik had
nog niet eerder een mail van Ted gekregen, en met enige voorzichtigheid opende ik
het. Of ik dat was, met Truusje Vrooland daar op de Geldersekade. In een vlaag van
baldadigheid antwoordde ik dat ik dat inderdaad was, en dat Truusje en ik een affaire
hadden en op weg waren naar ons liefdesnestje in het Ilperveld. Ik had daar destijds
inderdaad een
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woonbootje liggen waar ik, samen met mijn vriend en inmiddels echtgenoot Noud,
mijn weekenden en zomeravonden vaak doorbracht. Ted antwoordde verbaasd. We
kenden elkaar niet goed en hij wist wel dat ik homo was, en nog steeds ben, maar
ja, je weet het nooit helemaal zeker. Toen ik echter begon over mijn andere affaires
met een aantal vrouwelijke kinderboek-recensenten op leeftijd van diverse dagbladen,
hield mijn geloofwaardigheid geen stand en moest ik toegeven dat het een grapje
was.
Er ontstond een levendige correspondentie via e-mail voordat we een keer
afspraken. Tien jaar geleden gingen we ter gelegenheid van Teds vijftigste verjaardag
eten met zijn boezemvrienden Daan Remmerts de Vries en Jacques Dohmen.
Het zal in 2006 zijn geweest toen Ted mij vroeg om mee te gaan naar Dubai. Hij
was uitgenodigd door de Nederlandse school aldaar om workshops te geven. Sjoerd
Kuyper ging ook, samen met zijn vrouw Margje, en Ted mocht ook iemand
meenemen. Nu zal Dubai nooit in eerste instantie mijn favoriete vakantiebestemming
zijn, maar het aanbod om in de miserabele maand februari geheel verzorgd met een
paar fijne mensen daarheen te gaan, sla je niet af.
Een aantal maanden eerder was ik verhuisd van de Amsterdamse Wallen naar het
idyllische, maar o zo afgelegen Egmond aan de Hoef, mijn geboorteplaats, en dat
bleek geen sinecure. Het gevoel mezelf levend begraven te hebben in de Geestgronden
nam langzaam bezit van mij, ik sliep niet meer en zakte weg in een hevige depressie.
Het hele plan om naar Dubai te gaan kwam intussen op mij over alsof ik naar de
Goelag Archipel zou moeten vertrekken en ik belde Ted op om hem te vertellen dat
het allemaal niet door kon gaan. Ted liet zich echter niet vermurwen en antwoordde
dat hij er nu eenmaal op gerekend had en dat er geen weg terug was. Hij had daar
een auto tot zijn beschikking en geen rijbewijs en nu ophouden met grienen en
onmiddellijk je valies inpakken!
Naast eerlijkheid en humor waardeer ik in Ted dat hij kordaat kan optreden. Om
zijn doel te bereiken is hij niet bang onaardig gevonden te worden. Waar ik zelf nogal
eens een conflict probeer te vermijden (hoewel het steeds beter met me gaat), pakt
Ted de koe immer bij de horens, neemt haar in de houdgreep totdat hij, hetzij door
een knock-out, hetzij op punten, de wedstrijd wint.
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Dubai werd een enorm succes. We werden er uiterst hartelijk ontvangen door de
Nederlandse gemeenschap, de optredens waren leuk, de warmte weldadig. We
bezochten kamelenraces waar ik schetsen maakte voor Verkocht van Hans Hagen,
we kochten kasjmier sjaals en kruiden op de markt, we reden door de woestijn naar
de golf van Oman om daar in het heldere water door gemene kwallen te worden
aangevallen. En als kers op de taart was er een optreden van Ronnie Tober!
Sinds Dubai is het hek van de dam. Wanneer we een uitnodiging krijgen om op een
exotische locatie workshops te komen geven dan nemen we de uitnodiging meestal
dankbaar aan. Zo waren we in Caïro, Istanbul, Zürich, Ham en Hendrik Ido Ambacht,
en bij het verschijnen van dit nummer van Literatuur zonder Leeftijd zijn we al weer
een tijdje terug van het Storytelling festival in Zuid Afrika.
En nu, rond zijn zestigste verjaardag, beleeft Ted in de herfst van zijn lange loopbaan
als kunstenaar de doorbraak naar het grote publiek. Na decennialang in kleine zaaltjes
voor een trouwe schare fans te hebben opgetreden staat hij nu met Boer Boris in de
grote stadions. En ik vind het gewéldig dat ik erbij ben als backing vocalist.
Boer Boris is van ons samen, en wat het ventje op de markt verkoopt wanneer hij
daar eindelijk aankomt, is de oogst van wat we jarenlang hebben gezaaid. Soms een
zuur appeltje, soms een beurs plekje, maar de peertjes zijn sappig en de kroten
onbespoten en voorlopig niet beschimmeld.
Happy birthday baby!
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Kratzbürste1
Ted van Lieshout als Mensch
Jacques Dohmen
Echt leren kennen heb ik Ted van Lieshout op een verjaardagsfeestje bij Rindert
Kromhout, nu toch wel zo'n vijfentwintig jaar geleden. Rindert had toen een bijzonder
origineel appartement aan de Prinsengracht, boven dat van de actrice Nelly Frijda.
De ruime woonkeuken bevond zich helemaal bovenin, op de zolderverdieping. Daar
stond de drank - veel drank, en stonden de hapjes, en daar had een mooie doorsnee
van de Nederlandse (misschien is het accurater te zeggen: de Amsterdamse)
kinderboekenwereld zich verzameld. En daar raakte ik verwikkeld in een gesprek
met een groepje mensen, waarin deze Van Lieshout, pakje rode Gauloises in de ene
en een glas rode wijn in de andere hand, met buitengewone felheid, en voor mij als
verraste nieuwkomer zelfs op het kwaadaardige af, brandhout maakte van het krapuul
dat de uitgevers waren. Niets, maar dan ook níéts bleef er van ons heel. Uitgevers
hadden maar één doel: schrijvers en illustratoren uitzuigen en afkluiven tot er niets
dan een hoop botjes overbleef.
Omdat ik me enerzijds met hart en ziel tot het uitgeversvak bekende - dat is nu
eenmaal het mooiste vak dat er bestaat - en me anderzijds binnen de staf van uitgeverij
Querido als voorvechter en bewaarengel van vertalers, illustratoren en auteurs
opwierp, voelde ik me ten diepste gekrenkt. Ik nam een paar stevige slokken, en ging
in de aanval. Maar ik kende Van Lieshout nog niet. Binnen de kortste keren werd de
vloer met me aangeveegd en even later werd ik, in tranen, de trap afgeleid om een
verdieping lager, in Rinderts rustige zitkamer aan de gracht, bij te komen van de
schrik, en mijn wonden te likken.
Opeens zeeg daar de gevreesde Van Lieshout naast mijn schommelstoel neer,
omvatte mijn knieën, en maakte zijn excuses. Natúúrlijk had hij het

1

Wolters: kretsborstel, draadschuier.
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allemaal niet zo fel bedoeld, en natúúrlijk moest ik het me niet persoonlijk aantrekken.
Ik geloof niet dat we nog weer naar boven zijn geraakt, wel weet ik nog dat we veel
bekijks hadden. Ik in mijn schommelstoel, Ted op de grond naast mijn knieën: het
was het begin van een lange, échte dialoog.

Vele malen was Ted daarna te gast in mijn huis, op borrels, bij etentjes,
verjaardagspartijen. Broodmager, letterlijk trillend van de zenuwen, de eeuwige
Gauloises in zijn hand als enige steun in een dreigende wereld, wierp hij zich op de
drank alvorens de confrontatie met de andere gasten aan te durven. En iedere keer
kreeg ik achteraf weer te horen hoe gevaarlijk het contact met die Van Lieshout wel
kon zijn. Een Duitse vriendin had er de juiste term voor: ‘Eine richtige Kratzbürste!
Hij prikt aan alle kanten.’
Maar ik leerde in die jaren de andere kant van die staalborstel kennen, de kant die
steeds meer en duidelijker naar voren kwam, de verzorgende kant die misschien niet
van het zachtste fluweel is, maar van een stevig, zacht en effectiënt vilt. Ik denk
daarbij aan een ouderwetse schoolborstel, die met één veeg een wiskundeformule
van het schoolbord wegvaagt. Ted van Lieshout is namelijk niet alleen een
buitengewoon getalenteerd kunstenaar die met beeld en woord goochelt als geen
ander - anderen zullen hierover in dit nummer uitgebreid de loftrompet steken. Hij
is ook - schijn bedriegt - een uitermate sociaalvoelend mens. Hij besteedt veel van
zijn tijd en energie aan de verbetering van ‘het vak’, aan het verbeteren van contracten,
het lospeuteren van subsidies en beurzen, aan het genereren van aandacht. Versta
me niet verkeerd: hij doet dit niet (alleen) voor zichzelf, maar voor het hele vak,
‘voor de collega's’, en hij doet dit vaak ook zonder dat iemand daar verder iets van
weet. Het is bepaald niet altijd dankbaar werk, maar, zo zegt Ted opgewekt: ‘Laat
ik het nou maar even doen, anders komt het er niet van.’
Daarnaast springt Ted in de bres voor jong talent. Hij houdt alles en iedereen in
de gaten en biedt nieuwkomers als het enigszins kan een hel-
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pende hand. Uit die heilige drang is het project ‘Querido's Poëziespektakel’ ontstaan,
waarbij ik vijf jaar lang intens met Ted heb samengewerkt.
Niet dat Ted inmiddels zijn stekels is kwijtgeraakt, daarvoor heeft hij
‘Stekelvarkentjes wiegelied’ van de grote Annie veel te goed in zijn kop geprent: ‘...
en die stekeltjes, die komen nog van pas!’ Maar Ted heeft, naarmate hij meer zichzelf
werd, steviger in zijn schoenen stond, kortom volwassener werd, een verrassend
zorgzame en bezorgde kant van zichzelf naar boven gehaald. Niet alleen springt hij
al vele jaren vol energie en met een hoofd vol ideeën in wanneer er in ‘het vak’ iets
mis dreigt te gaan, bijvoorbeeld wanneer alle podia voor jeugdpoëzie dreigen te
verdwijnen. Ted is ook degene die opmerkt dat een collega door ziekte, door
persoonlijke tegenslagen, of door ouderdom in de problemen raakt, en die dan ook
daadwerkelijk iets ondernéémt. Soms door het geven van persoonlijke aandacht, een
telefoontje, het geven van een arm, maar als dat niet voldoende is ook door het
inschakelen van anderen, van instanties eventueel, die dan hand- en spandiensten
moeten verlenen. Ik ben er zelf een paar keer bij betrokken geraakt, dus ik weet
waarover ik het heb. Ik zou veel voorbeelden kunnen noemen, maar dat zou indiscreet
zijn. Eén voorbeeld kan ik misschien toch wel geven, omdat de betrokken persoon
in mijn hoofd zegt: ‘Ach, die goeie Ted, is het voor hem? Welja joh, doe maar! En
feliciteer hem van me.’
Veronica Hazelhoff heeft zowat haar hele leven in hetzelfde kleine huis in
Groenekan gewoond. Als ik me niet vergis, was het zelfs het huis waarin ze geboren
is. Dat huis was in de loop der jaren steeds meer voor haar aangepast, want Veronica
werd door een vreselijk agressieve vorm van reuma steeds meer invalide. Toen de
ziekte het haar nagenoeg onmogelijk maakte om nog te werken, raakte ze in de
problemen: haar inkomsten droogden op. Ze kon huis en verzorging niet meer betalen,
ze moest het huis waarin ze zich veilig voelde verlaten. Maar daar stak Ted een stokje
voor: ‘Waar heeft het Fonds voor de Letteren (tegenwoordig Nederlands
Letterenfonds) nu eigenlijk dat fondsje &#201C;eregeld&#201D; voor?’ Hij zette
mij en een aantal anderen in om het Fonds voor de Letteren met dwingende verzoeken
te bestoken, en binnen de kortste keren had Veronica een kleine maandelijkse toelage
die het haar mogelijk maakte ‘thuis’ te blijven wonen.
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Dat was niet de enige keer dat Ted mij tot activiteit maande. En heus niet al zijn
pogingen om mensen daadwerkelijk bij te staan hebben zo snel en zoveel resultaat.
Maar dat weerhoudt hem er niet van om steeds weer, ook ongezien en in
achterafstraatjes, op de barricaden te klimmen in een poging onrecht te repareren.
De twee pakjes Gauloises per dag zijn allang afgeschaft, en op de fles rode wijn zit
voorgoed een stevige kurk: ze zijn niet meer nodig, zouden alleen nog maar storen.

Met déze Ted van Lieshout te werken, met hem als vriend te verkeren, dat is een
uiterst verrijkende ervaring, én een les in menselijkheid. Blijft natuurlijk nog altijd
het risico dat je daarbij een paar flinke schrammen oploopt. Wat zou het, het is de
moeite waard.
Trouwens, Ted zal de eerste zijn die met een helend zalfje klaarstaat.
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Doodgaan doe je niet expres
Selma Niewold
‘Je kunt niet je hele leven lang je meest privé-achtige momenten blootleggen aan het
publiek. Uiteindelijk heb ik er zelf ook niet meer zo'n behoefte aan. Serieuze
gedichten, bijvoorbeeld over de dood van een familielid, daar ben ik nu wel klaar
mee.’ Deze uitspraak deed Ted van Lieshout in een interview in 2012 met Saskia
Kalter.1
Gedichten over een (afwezige) vader en gedichten over de dood van een broer
komen inderdaad vooral voor in ouder werk van Van Lieshout. De dichter verloor
al jong zijn vader, en enkele jaren later zijn jongere broer, Harry. Kun je dan zomaar
stellen dat de gedichten ons iets vertellen over Van Lieshouts beleving van dat verlies?
In 1995 zei hij hierover tegen Lieke van Duin: ‘Die vader is niet per se mijn eigen
vader, maar ik kan wel heel makkelijk en relativerend schrijven over zijn dood. Over
die van mijn broertje niet! Dat heeft mij veel meer gekweld dan de dood van mijn
vader. Ik was zeven jaar toen mijn vader stierf. Ik holde meteen naar school en riep:
“Mijn vader is lekker dood en die van jullie niet!” Ik voelde me er een beetje bijzonder
door. Later dacht ik: verrek, hij is echt weg! Maar ik ben opgegroeid met het idee:
zo is het nu eenmaal. Dat had ik niet toen mijn broertje op zijn tweeëntwintigste
stierf. Dat vond ik domweg gemeen!’2
In de gedichten zitten zeker autobiografische aspecten, maar voorzichtigheid blijft
altijd geboden, de dichter is immers altijd vrij om de werkelijkheid naar zijn hand te
zetten. Dat blijkt ook uit het interview in 2015 van Eline Rottier met de dichter.
‘Neem nou het gedicht Oma's bril. Oma overlijdt en de bril blijft op de schouw van
de haard achter. Het is een bewijs van haar bestaan, maar niemand heeft hem meer
nodig. In het

1
2

‘Van de ene op de andere dag dichter voor de jeugd.’ Saskia Kalter in gesprek met Ted van
Lieshout en Florian Kulberg. In: Literatuur zonder leeftijd, 26 (89), 2012, pp. 102-107.
Lieke van Duin, ‘Ted van Lieshout bouwt huizen van taal.’ In Trouw 5-10-1995.
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gedicht gaat het over de bril van een oma, maar in werkelijkheid was het de bril van
mijn broertje. Ik heb gelogen, maar het gegeven dat er iets tastbaars achterblijft dat
totaal nutteloos is geworden als teken van zijn bestaan, heb ik wel meegemaakt en
gebruikt als een voorbeeld van hoe het werkt als iemand is overleden. Het gedicht
blijft oprecht ondanks dat het onecht is. Ik schrijf over de dingen die ik heb
meegemaakt, de details zijn heel persoonlijk.’3
Hoe geeft Van Lieshout in zijn poëzie vorm aan een afwezige vader en broer? En
zijn de gedichten over de vader anders dan die over de broer?

Spiegelgedichten
In de bundel Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen (1986, gebruikte uitgave:
Van, Als & Och, 1995) staan twee gedichten waarin sprake is van een vader: ‘De
liefde’ en ‘Vaders interland’. Omdat ze buiten het deel ‘Voor Harry en papa’ staan
en heel algemeen van inhoud zijn, laat ik ze hier buiten beschouwing.
Het gedicht ‘Dood’ (pp. 48-49) opent de cyclus ‘Voor Harry en papa’. Bijna
zakelijk stelt de ik vast dat het wel erg was dat zijn vader dood ging toen hij zeven
was, maar erger was de verontwaardiging van het kind over het feit dat hij zijn vader
's ochtends geen kus heeft gegeven en hem niet heeft kunnen vertellen dat hij die
dag een tien voor taal had. Hoe anders was dat op het moment dat zijn broertje dood
ging? ‘Ik heb gehuild, kon hem niet missen,/ 'k was toen al banger voor de dood.’
Samen met de illustraties, waarin drie foto's naast elkaar staan, de vader, de ik en
zijn broer, toont het gedicht hoe de ik ouder wordt en steeds meer een broer van zijn
vader wordt. De broer wordt niet meer ouder en zal door buitenstaanders niet meer
als broertje herkend worden, omdat hij eerder de zoon van de ik lijkt te zijn.
Opvallend in de volgende gedichten over het sterven van de vader en het gemis
daarna is, dat Van Lieshout telkens het perspectief kiest van het kind, dat zich
nauwelijks realiseert dat zijn vader er echt niet meer is. Ontroerend is het afscheid
van de vader in ‘De laatste dagen met papa’ (pp. 50-51). Het jongetje moet afscheid
nemen van zijn vader die ligt opge-

3

Eline Rottier, Interview met Ted van Lieshout. Boekwijzer.com, september 2015.
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baard, met een doek om het hoofd om de mond gesloten te houden. Een dode vader
maakt het kind bijzonder op school en hij mag ook nog eens helemaal alleen op de
foto bij de kist, een bijna feestelijke gebeurtenis. Het kind laat het allemaal over zich
heen komen. En dan komt de contrasterende strofe, de volwassene kijkt terug:
Hij kwam niet terug. Toen miste ik hem. Ik zocht,
maar zag hem alleen in de kist. Of met die doek,
de punten als grote, witte oren. Een konijn nadoen
op het laatst, dat had hij nog nooit gedaan.

In dezelfde bundel staat het gedicht ‘De laatste dag met mijn broertje’ (p. 56). Het
ongemak dat de ik voelt als hij zijn stervende broer bezoekt, spat van de bladzijde
af: ‘Wat moest ik doen? Een leuk verhaal vertellen/ om hem op te beuren en zo te
verklappen/ wat hij had gemist? Hem troosten met het wereldleed?’ Dat de stervende
zich ook misschien nog ongemakkelijker voelt omdat zijn lichaam aftakelt en hij en
zijn bezoek angstig vermijden het over het naderende einde te hebben, dringt pas
veel later door: ‘Hij wilde geen bezoek meer. Wij waren gekwetst./ Hij hield alvast
wat minder maar van ons./ Dan viel het afscheid niet zo zwaar. Dat weet ik nu.’
In dit gedicht is de ik niet langer een onwetend kind, maar een jongere die heel
goed weet dat de dood onherroepelijk is. Ook door de titel lijken deze gedichten
elkaars spiegelbeeld. In ‘De laatste dagen met papa’ is de vader al dood en in ‘De
laatste dag met mijn broertje’ gaat het om het laatste bezoek aan een stervende. De
opgetogenheid van het kind over wat hem anders maakt heeft plaatsgemaakt voor
het besef van een zwaar einde, een zwaar gemis.
De gedichten die volgen op ‘De laatste dagen met papa’ zijn ‘De val’ (p. 52), over
het benauwende gevoel dat het beeld van een vader die na zijn dood op een wolk zit
en zijn zoon in alles gadeslaat, zelfs bij het ontdekken van zijn eigen lichamelijke
geneugten, en ‘Ik pas mijn vader’ (p. 55). In het eerste gedicht voelt de ik zich
vernederd als hij zich voorstelt dat zijn dode vader vanuit de hemel misprijzend op
hem neerkijkt en hij niets verborgen kan houden. Er wordt een parallel getrokken
tussen de ge-
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storven vader en God, beiden zijn alwetend en beiden kunnen vergiffenis schenken.
Toch is het idee bekeken te worden, genoeg om de ik van zijn geloof te laten vallen.
Het tweede gedicht is een bespiegeling op het verder groeien van de zoon, De veel
te ruime, uit nieuwsgierigheid aangetrokken broek van de vader, zal later wel passen:
‘Ik ging verder nog de hoogte in/ en groeide voorbij hem in een ander.’ Wanneer we
deze twee gedichten vergelijken met de drie gedichten die volgen op ‘De laatste dag
met mijn broertje’ dan valt op dat zeker ‘Mijn broer is dood’ (p. 58) en ‘Het gat’ (p.
59) minder anekdotisch zijn, ze geven beiden veel meer uitdrukking aan gevoel.
Beide proberen het overweldigende van de dood en het gemis in woorden te vatten.
‘Mijn broer is dood. Ik ben verbaasd, het/ kan niet kloppen, want ik zie dat ik nog
leef.’ De dood wordt hier niet geaccepteerd, het lot heeft misschien wel de verkeerde
uitgekozen. De broers vormden een eenheid. Het onuitsprekelijke gemis wordt net
zo schrijnend verwoord in ‘Het gat’, dat ik hier in zijn geheel overneem. De regels
behoeven geen verdere uitleg:
Mijn kleine broertje wordt al groot.
Onze broer is dood.
Wij zijn elkaar weer gaan kussen:
dan is het gat gedicht.
Er hoort een broertje tussen.

‘Kerkhof in de regen’ (p. 60) dat de serie afsluit is weer veel anekdotischer. De ik
bezoekt het graf van zijn broertje, maakt zich kwaad over het onrecht, dat zijn broer
ingeklemd ligt tussen twee bejaarden, wat nog maar eens benadrukt dat niet iedereen
tijd genoeg krijgt. Vervolgens stelt hij vast dat hij bij het graf zijn broer niet terugvindt
en daarom zelf gecremeerd wil worden.

Wat blijft er over
In de volgende bundel Als ik geen naam had kwam ik in de Noordzee uit (1987,
gebruikte uitgave: Van, Als & Och, 1995) staan vier gedichten waarin de afwezige
vader en broer het onderwerp zijn. In ‘Papa's huis’ (p. 70)
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en in ‘Eten’ (p. 86)4 wordt de achtergelaten leegte pijnlijk duidelijk door de
beschrijving van objecten. In het eerste gedicht verhuist het gezin, de lege kamers
dragen de zichtbare sporen van het gezinsleven. De verhuizing sluit de periode af,
waarin nog een vader aanwezig was. In het nieuwe huis is geen plaats meer voor het
oude naamplaatje op de deur, want ‘(...) Mam gaat voortaan wonen achter haar eigen
naam (...)’. De ik zal het naamplaatje bewaren voor later, voor zijn eigen huis. Een
nieuw begin hoort hoop te geven op betere tijden, maar in dit gedicht gaat de lezer
daaraan twijfelen. Die twijfel wordt veroorzaakt door de woordkeus: ‘(...) Morgen/
slaan wij nieuwe wonden in een ander huis/ en roepen dapper verse muren vol.’ Wie
er gestorven is blijft in ‘Eten’ onbenoemd, maar dat het een familielid is, is boven
twijfel verheven. De gedekte tafel heeft een stoel die leeg zal blijven. Waar de tafel
plaats biedt aan vijf, is op de bijgaande illustratie duidelijk te zien dat er een bord te
weinig staat, in woorden: ‘Er staat opzichtig een bord niet dat er hoort.’ De dichter
maakt heel duidelijk, dat de orde verstoord is en dat het niet zo snel weer gewoon
zal zijn, de lege plek wordt niet zomaar opgevuld. De regels: ‘Mam dient het eten
op. Ze houdt zich groot./ Ze leert ons verliezen aan precies/ de verkeerde vrienden,
of aan de dood’ zijn voor verschillende uitleg vatbaar. Het kan zijn, dat de moeder
leert om haar kinderen te verliezen, maar het kan ook zijn dat ze aan haar kinderen
leert om elkaar te verliezen.
In het gedicht ‘Remise’ beschrijft de ik weer vrij anekdotisch hoe de broer ziek
en in de war naar het ziekenhuis gebracht wordt. Naar de lichamelijke aftakeling
wordt met subtiel gekozen woorden en beeldspraak verwezen: ‘Mijn zus gaat met
hem strompelen./ Rond het gebouw duurt een uur./ Hij roept dat hij niet hoort/ bij
de andere gekken en verdrinkt// haast in de wastafel en in de vla.’ De achterblijvers
kunnen het niet bevatten, maar kunnen niet anders dan hem uiteindelijk over laten
aan de dood.
‘Broer’ (p. 87) het gedicht in deze bundel dat expliciet opgedragen is aan Harry,
is het meest cryptische van de gedichten over een dode broer en vader. Het bestaat
uit twee zinnen, elk een strofe lang:

4

Ook in: Ted van Lieshout, Mama! Waar heb jij het geluk gelaten? Leopold, Amsterdam,
2005, ongenummerde pagina.
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Ik heb jouw leven ietsje langer
doorgelogen; wou geen afscheid,
want de dood kun je niet groeten,
alleen op apegapen gadeslaan,
machteloos maar ook laf.

Vooral het eerste gedeelte van de zin roept vragen op, want hoe kun je iemands leven
langer doorliegen? De ik kan de feiten niet accepteren, sluit de ogen voor de realiteit
en liegt figuurlijk het leven door. Dit wordt bevestigd door het volgende gedeelte
van de zin. De tweede zin lijkt minder hermetisch, maar is evenmin makkelijk te
duiden: ‘Het boezemt angst in en bewijst/ pas achteraf dat je misschien/ meer geleden
hebt dan nodig was,/ maar voor wie leeft is de dood/ naar alle kanten even ver.’
Waarnaar verwijst ‘Het’ waarmee de tweede zin begint? Is dat het doorliegen van
het leven? Is het de dood die je alleen maar laf en machteloos kunt benaderen? En
er zijn vast nog meer interpretaties mogelijk. Het vervolg van de zin roept alleen
maar meer vragen op. Heeft de broer onnodig geleden doordat de ik zijn leven iets
langer doorgelogen heeft? Ten slotte wordt er een soort excuus gegeven: voor wie
leeft is de dood nu eenmaal naar alle kanten even ver, een levende kan zich geen
voorstelling maken van de dood.
Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel (1990) bevat maar één gedicht waarin
gerefereerd wordt aan een dode vader. De ik wordt acht jaar, de eerste verjaardag
zonder vader. Er is nog wel een cadeau van vader, een nieuwe kerststal met nieuwe
plastic beeldjes. Leuk om toneel mee te spelen, maar plastic gaat vervelen. En de ik
wist nog niet dat alles wat stuk kan gaan, en waar de tijd zijn sporen op nalaat, pas
echt waardevol is.

Afscheid nemen
Wel zes gedichten over een vader staan in Begin een torentje van niks (1994). In
1995 werd de bundel bekroond met de Gouden Griffel. ‘Hij slaapt’5 heeft als
onderwerp een slapende en aanwezige vader, dit gedicht laat ik daarom buiten
beschouwing. ‘Mijn vader ging’ geeft een verklaring

5

De bundel heeft ongenummerde pagina's.
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voor de titel van de bundel. Bijna luchtig is de toon van het gedicht: ‘Mijn vader
ging. Niemand had gezegd dat het mocht,/ dat hij kon gaan. (...)’ De dood van de
vader wordt hier heel sterk gerelativeerd: ‘(...) Vaders gaan dood,/ dat is nu eenmaal
zo. Ze vlijen zich in een kist, krijgen/ een nooit gedragen pyjama aan en luisteren
niet naar wat ik zeg:/ Pap, ik kan een woord al schrijven! (...)’ Het kind voelt dat dit
niet genoeg is en dat de vader hem opdraagt te gaan bouwen ‘(...) begin een torentje
van niks.’ Trots toont de zoon hoe hij geleerd heeft in woorden een monument voor
zijn vader te bouwen. De twintig regels van het gedicht vormen een huis voor vader
en kind om samen in te wonen. Van lichtvoetig is het gedicht bijna ongemerkt
overgegaan in het ontdekken van de eigen levenstaak en het uitvoeren ervan. Het
kind heeft met zijn gedicht van vijf strofen (de ‘pijlers van de brug’) aan zijn vader
bewezen een bouwer te zijn.
‘Ik vlieg’ doet denken aan ‘De val’ uit de bundel Van verdriet kun je grappige
hoedjes vouwen. Dit gedicht is alleen oneindig veel vrolijker in woordkeus en
gebruikte beelden. De ik schiet de lucht in, ‘de kermis gaat beginnen.’ Hoog boven
het land ontdekt hij dat de wolken in de lucht nergens aan vastzitten en, misschien
wel het belangrijkste, dat zijn vader helemaal niet op een wolk zit. Triomfantelijk
roept de ik: ‘(...). Eindelijk heb ik het zelf gezien:/ niemand en ook mijn vader niet
zit op een wolk. Ik heb altijd wel/ geweten dat hij gewoon in een graf ligt en niet is
opgestegen, want/ de hemel is daar beneden. (...)/. Direct in de eerste zin geeft de
dichter het gedicht een enorme vaart, de zinnen hebben een staccato ritme: “Zet
schrap, neem een aanloop, deze kermis gaat beginnen.” De verwantschap met “De
val” zit hem erin dat in beide gedichten niet langer de kletskoek geslikt wordt dat
dode mensen op wolken zitten. Er wordt niet langer geloofd, er zit ook geen God de
vader boven op een wolk. Je zult de hemel gewoon op aarde moeten zoeken.
Ging de ik in ‘Ik vlieg’ omhoog, op zoek naar zijn overleden vader, in het daarop
volgende gedicht ‘Halte halverwege’ daalt de ik juist af naar de kelder, waar de
spullen van de vader nog staan, en zelfs nog lager. Hij wil weten ‘(...) wat vaders
doen als ze eenmaal/ op zichzelf zijn gaan wonen in het huis/ dat hemel heet. (...)/’
Hij heeft al ontdekt dat het niet ‘de hemel’ is. De kelder halverwege diep in de aarde
is met alle spulletjes wel een gezellige halte, waar de ik uiteindelijk in staat zal zijn
om op een fatsoen-
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lijke manier afscheid te nemen van die vader. Dat is het grootste gemis en dat moet
goedgemaakt worden. Ook in dit gedicht overheerst in het begin de luchtige, nuchtere
toon: ‘Er ging op een dag een vader dood./ Hij was van mij en viel zomaar/ ineens
de rand van het leven af./’ En ook hier weer aan het eind komt de kern waar het
uiteindelijk om draait: de ik wil het afscheid dat het kind niet bewust heeft beleefd,
nu heel bewust nemen.
De afwezige vader speelt een kleine, maar wel belangrijke, rol in ‘De kaperoom’.
Dit is een verhalend gedicht, waarin het kind meegenomen wordt naar de kroeg door
de kaperoom, die niet eens echt een oom is. De titel intrigeert. Kaapt de man het kind
en werpt hij zich een beetje op als vervangende vader? De ik raakt er in ieder geval
van in de war. Hij ziet ontroering bij de man omdat de ik een slokje bier neemt. ‘Zo
zijn vaders die hun zoon verdienen, soms een oom. Hij slaat/ al zijn armen om me
heen en drukt mijn gezicht tegen zijn borst,/ zo stevig dat ik ogenblikkelijk mijn
vader mis. (...).’ En toch laat het kind zich leiden door deze man, geeft zich over aan
deze man, die hem aanmoedigt: ‘Durf het leven!’ Het gaat misschien wat ver om in
deze kaperoom de man te zien, die een relatie heeft onderhouden met het vaderloze
kind, zoals beschreven in Zeer kleine liefde (1999), maar vooral door de woordkeus
‘kaperoom’, ‘piraten’ en ‘zingen dat we loos zijn’, dringt zich deze interpretatie wel
op. Ook de volgende gedichten, die allemaal over dezelfde oom gaan, lijken dit
vermoeden te bevestigen.
In ‘Cassette’6 vindt de ik een doos cassettebandjes, waardoor hij opeens de stem
van zijn overleden vader hoort. ‘Ik ben verbaasd dat een cassette heeft onthouden/
dat hij ademhaalde, zong en heeft gepraat.’ In dit gedicht is de herinnering, of eigenlijk
de afwezigheid daarvan, verbonden met een object. Een stem is heel karakteristiek
voor de mens. Hoewel het een van de eerste dingen is die je vergeet van overleden
mensen, je herkent de stem onmiddellijk als horend bij die persoon. Nu pas valt het
kind op dat de vader een klein beetje sliste. Hier wordt eigenlijk de vader voor het
eerst van een afwezige waarvan je heel weinig te weten komt, behalve dat hij door
het kind gemist wordt, heel concreet.

6

Begin een torentje van niks, ongenummerde pagina. (Ook in: Ted van Lieshout, Het is een
straf als je zo mooi moet zijn als ik. Leopold, Amsterdam, 2000, p. 19.)
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Verdwalen in geluk
Na deze bundel neemt het aantal gedichten over de afwezige vader af. In Zeer kleine
liefde staan er nog twee. ‘Ik dacht dat ik mijn vader zag’ (p. 9) begint ook weer als
een verhalend gedicht, waarin de zoon zijn overleden vader denkt te zien en zich
door de drukke mensenmassa heen probeert te wringen. Wanneer hij de man heeft
ingehaald is het helemaal zijn vader niet. Met kracht dringt zich de herinnering aan
het opgebaarde lijk op aan de ik. ‘(...) Ik schrok/ van mijn spokende vader, dat lijk
dat nog leefde. Hij moest/ morsdood in zijn graf gehouden worden met een zware
steen.// Gestorven vaders moeten zich met hun zoon niet bemoeien./ Die zoekt vanzelf
een weg wel en bewaart zijn vader in/ zichzelf en in de grond. (...)’ De ik heeft
geprobeerd niet meer aan de dood van zijn vader te denken en ziet zich nu
geconfronteerd met de herinnering. In de laatste regels zit iets triomfantelijks, maar
tegelijkertijd ook de wanhopige hunkering naar het gezien en erkend worden door
een vader: ‘dat ondanks een verloren vader, ik besta. Ik bestá. Ik besta!’
Van zijn relatie met een volwassene heeft Van Lieshout op latere leeftijd geen
geheim gemaakt. De gedichten in de bundel Zeer kleine liefde gaan bijna allemaal
over die relatie. ‘Mijn meneer’ (p. 34) is het gedicht over het eind van die liefde. De
dode vader speelt daarin een cruciale rol. Mijn meneer vraagt de ik hem als een soort
nieuwe vader te zien, net als een andere jongen, die ook geen vader meer heeft. De
ik vindt dit maar een stom voorstel. Hij heeft al een vader ‘Een dooie/ vader is óók
een vader hoor!’ Bovendien steekt jaloezie de kop op, het kind wil de enige zijn en
een unieke band hebben. Door dit voorstel slaat de twijfel toe, wat hebben ze nu
samen? Die twijfel maakt een eind aan de relatie. De vader is onvervangbaar.
In Het is een straf als je zo mooi moet zijn als ik (2000) staat naast ‘Cassette’ nog
maar één gedicht over een vader, maar ‘Dorst’ (p. 24) is een liedje, geschreven voor
Klokhuis en beschrijft geen afwezige vader, maar een vader in het algemeen.
Er zijn nog twee gedichten verschenen over vaders die wel binnen deze analyse
passen. ‘Op stap’ en ‘Maandagen’. Ze staan (naast het eerder

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

152
gepubliceerde ‘Eten’) in de bundel Mama! Waar heb jij het geluk gelaten? (2005).
In ‘Op stap’ is een ik aan het woord die aan de hand van zijn vader ‘in geluk
verdwaalt.’ Grappige omkering is dat de vader alleen durft als hij de hand van zijn
kind vasthoudt. ‘(...) Zonder/ mijn hand is mijn vader// verloren. Daarom bewaar/ ik
hem, want ik verlies/ mijn vader niet graag.’ Zonder het kind is de (overleden) vader
inderdaad verloren. Alleen doordat zijn kind er nog is kan ook hij voortbestaan.
‘Maandagen’ ten slotte is weer een verhalend gedicht, waarin de ik uiting geeft
aan zijn gevoel dat hij door zijn vader in de steek is gelaten. Hij herinnert zich hoe
hij altijd op maandag met zijn vader naar het ziekenhuis ging, Hij voor een prik tegen
de astma en zijn vader voor zijn hart. ‘Pap, toen je gestorven// was, moest ik van
mam alles alleen, want ze slaapt/ in de ochtend liever uit, hè? (...).’
De ik doet zijn beklag over dat ze alles nu maar alleen moeten doen. De pijn wordt
niet langer meer gedeeld. Het kind weet wel dat de vader niet expres dood is gegaan,
maar toch heeft die vader zijn kind wel heel erg alleen gelaten.

Gemis
In de latere bundels zitten geen gedichten meer over een afwezige vader en een dode
broer. Wanneer je de aantallen vergelijkt, heeft Van Lieshout meer gedichten over
een dode vader geschreven, dan over een dode broer. Opvallend is dat de vader
gedichten vaak luchtig en relativerend zijn, er valt ook vaak wat te lachen ondanks
het thema dood. Die over de overleden broer zijn zwaarder van toon, er is meer
onbegrip (waarom hij?), zelfs woede in die gedichten voelbaar. Hoewel de gedichten
voortgekomen zijn uit het leven van Van Lieshout zijn ze niet zo particulier, dat ze
alleen te duiden zijn als je zijn geschiedenis kent. Veel van de gedichten zijn
verhalend, enkele cryptisch en filosofisch en er zijn er een paar die associatief zijn,
omdat ze vanuit een voorwerp het gemis belichten.
Ga je op zoek naar wat voor personen de vader en de broer van Van Lieshout
waren, dan kun je beter stoppen met zoeken, je zult geen antwoord op die vraag
krijgen. De gedichten maken niet de personen zicht-
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baar, maar wel het gemis. In de gedichten over de afwezige vader overheerst het
perspectief van het kind dat iets meemaakt waarvan het de draagwijdte niet beseft.
Pas bij de volwassene komt de spijt over het niet goed genomen afscheid.
Alle gedichten over de dood en het gemis zijn universeel herkenbaar. En daarmee
heeft Van Lieshout een torentje van niks gebouwd voor alle overleden vaders en
broers.
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Ted van Lieshout als bevlogen leesbevorderaar
Liselotte Dessauvagie
Ted van Lieshout wordt zestig jaar. En hij zit al dertig jaar in het boekenvak. Een
vak waarin hij verschillende rollen bekleedt: schrijver, illustrator, dichter, kunstenaar
en naast dat alles ook nog leesbevorderaar. Een mooie en hoogst belangrijke missie,
vind ik als leesbevorderaar zelf natuurlijk. Maar ja, wat doet zo iemand eigenlijk?
Op feestjes krijg ik die vraag nog wel eens.
Voor mij is een leesbevorderaar iemand die het lezen bij anderen, kinderen,
jongeren, volwassenen, probeert te stimuleren. Een leesbevorderaar laat het nut en
de noodzaak van lezen zien, maar bovenal het plezier in lezen en dat lezen je leven
kan verrijken. Van Lieshout is altijd zo'n promotor geweest, niet alleen van zijn
eigen, maar ook van andermans boeken. Daarbij heeft hij zowel aandacht voor de
tekst en de taal als de vormgeving en de illustraties. Hij vindt cultuureducatie net zo
belangrijk.
Leesbevordering in zijn puurste vorm vind ik het schrijversbezoek. Voor kinderen
is dat een magisch moment, achter de verhalen blijkt een persoon te schuilen die de
verhalen verzint en opschrijft. Door de ontmoeting met de schrijver gaan kinderen
boeken en verhalen veel meer waarderen. Ze willen vaak van alles van de schrijver
weten! Van zijn werk natuurlijk, maar ook over zijn lievelingskleur en lievelingseten.
En tot slot een handtekening, als een echte beroemdheid. Na afloop willen zelfs de
meest notoire niet-lezers een boek van deze schrijver lezen.
Dit succes wordt alleen bereikt als het bezoek goed is voorbereid door school en/of
bibliotheek. De voorbereiding maakt het verschil. Van Lieshout bezoekt regelmatig
basisscholen en weet dat leerkrachten die, door een gedegen voorbereiding, een
bezoek tot een succes weten te maken goud waard zijn. In een artikel in Literatuur
zonder leeftijd uit 2007 haalt hij juf Lucretia aan die door een gedegen voorbereiding
van gesprek-

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

155
ken, boeken voorlezen en tonen en het (laten) opzoeken van informatie over de
schrijver de kinderen goed heeft voorbereid. De schrijver wordt daardoor
binnengehaald als een held. ‘Zij maakte haar leerlingen enthousiast door het
schrijversbezoek te afficheren als een regelrecht feest.’
Een schrijversbezoek blijkt een relatief goedkope en gemakkelijk te organiseren,
maar zeer beproefde manier van leesbevordering te zijn. ‘Zou je dat niet landelijk
kunnen laten zien?’, dacht Van Lieshout. In de jaren negentig van de vorige eeuw
ontwikkelde hij een plan voor een televisieprogramma over jeugdboeken: Schrijver
op school. In de basis was het plan om één schrijver twee scholen te laten bezoeken
en die scholen na het bezoek in een televisiequiz te laten strijden: wie weet het meeste
van de schrijver? Op die manier zouden diverse schrijvers aan bod kunnen komen.
Helaas is het plan ondanks toegezegde subsidies nooit van de grond gekomen, omdat
de omroepen het niet zagen zitten
Omdat zijn werk zo divers is, heeft Van Lieshout altijd een invulling voor de
bezoeken op scholen. Van verhalen tot poëzie, van prenten tot vormgeving. Zo laat
hij in het voortgezet onderwijs leerlingen op smakelijke en laagdrempelige manier
kennismaken met poëzie. Hij laat hen zien dat het bij het schrijven van gedichten is
‘alsof je opnieuw met taal begint’. Een gedicht kun je opbouwen door te ‘metselen’
met rijmwoorden of juist door in een verhaal te ‘schrappen’ tot een spannende en
interessante kern overblijft.
Naast de bezoeken aan scholen, richt Van Lieshout zijn pijlen ook op de
volwassenen die kinderen en jongeren enthousiast kunnen maken voor boeken en
lezen. Zo is hij, samen met Hans Hagen, initiatiefnemer van de ‘Middag van het
Kinderboek’, ooit begonnen als tegengeluid op het verdwijnen van de Gouden Zoen
voor jongerenboeken, maar inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk moment van
ontmoeting en inspiratie voor mensen uit het brede jeugdboekenveld. En met de
Gouden Lijst heeft hij weer een jongerenprijs in het leven geroepen.
Waar Van Lieshout zich vooral eerst op de wat oudere lezers leek te richten, schrijft
hij tegenwoordig ook voor jongere kinderen. De serie over Boer Boris die hij samen
met illustrator Philip Hopman maakt, is voor peuters en kleuters. Geschreven in
ritmisch rijm beleeft Boer Boris allerlei (on)alledaagse avonturen met een heerlijke
variëteit aan personages er-
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omheen. Boer Boris gaat naar zee was begin 2015 het prentenboek van het jaar
tijdens de Nationale Voorleesdagen. Daarmee boorde Van Lieshout een nieuwe
doelgroep voor leesbevordering aan. Boer Boris voldoet naar zijn eigen zeggen
redelijk aan zijn eigen norm voor volwassen kwaliteitseisen. Hij had het prima
gevonden als Boer Boris bij slechts honderd kinderen in de smaak gevallen was.
Maar nu het bij massale hoeveelheden kinderen iets teweeg brengt, smelt Van Lieshout
weg. ‘Ik ervaar hoe het is dat kinderen onvoorwaardelijk trouw willen en kunnen
zijn aan een personage dat in essentie toch eigenlijk alleen maar een verzonnen ding
is’ (Blog, 26 maart 2015) Op zijn blog verschijnen foto's van trotse peuters naast een
prachtige Boer Boris taart en een foto van een hele stoet knuffelberen en speelgoed,
op weg naar het strand. Dát is leesbevordering pur sang. Een hele nieuwe generatie
kinderen die door de boeken van Van Lieshout nieuwe werelden ontdekken en die
koppelen aan hun eigen belevingswereld en spel.
Dertig jaar schrijverschap, een mooi jubileum. Maar ook dertig jaar leesbevorderaar.
Een haast nóg mooiere mijlpaal, want dat betekent dat dertig jaar lang velen
geïnspireerd en geënthousiasmeerd geraakt zijn door het werk van Ted van Lieshout.
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Ted: een al dan niet-vertaalverhaal
Rolf Erdorf
Met Ted van Lieshout heb ik een bijzondere relatie. Om te beginnen kan ik me nog
precies herinneren (en dat kan ik anders nooit), waar en wanneer wij elkaar voor het
eerst hebben ontmoet: op de zestigste verjaardag van Jacques Dohmen, in 2007. Er
heerste toen veel verbazing over het feit dat wij twee elkaar nog niet kenden: Ted
was toch een instituut en ik als vertaler Duits toch ook geen ‘niemand’ meer binnen
de Nederlandstalige kinderboekenwereld. Een wereld waar trouwens iederéén elkaar
kent. Behalve Ted mij dus, of ik hem.
Zijn werk was me ook nooit aangereikt om te vertalen. Zijn prachtige roman Gebr.
uit 1998, onder de titel Brüder in het Duits verschenen, werd weliswaar met de
Deutscher Jugendliteraturpreis onderscheiden, de vertaler was echter niet ik (helaas),
maar Mirjam Pressler.
Zijn overige werk, dat Ted me vanaf 2007 liet zien, interesseerde me zeer. Vooral
de verbinding ‘kind’ en ‘kunst’: niet toevallig ook mijn twee vertaalgebieden. Boeken
als de serie Papieren museum (Amsterdam, Leopold, 2002 e.v.) vonden in mij een
zielsverwant, maar ook zijn dichtbundels spraken me aan. Alleen al de titels: Van
verdriet kun je grappige hoedjes vouwen (1986), of Mijn botjes zijn bekleed met
deftig vel (1990). Wat dacht je van Aus Trauer lassen sich lustige Hütchen falten of
Der Knochen kommt daher im feinen Kleid, deze vertalingen verzon ik bijna ter
plekke. Toch had ik meer een persoonlijke dan een professionele belangstelling voor
Ted en zijn oeuvre. Om te vertalen, of beter, om in Duitsland uit te geven, leek hij
me minder geschikt. Waarom?
Ten eerste is er de factor poëzie: dat vertaalt niet alleen lastig, maar verkoopt ook
lastig. Behalve als je zelf een ‘merknaam’ bent zoals Ted in Nederland is, een soort
superlijm die alles samenhoudt, ook de meest uiteenlopende dingen. Een stevige
draad die alles verbindt tot een boek,
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of een oeuvre. Werkt in Nederland zeker, maar in Duitsland is Ted van Lieshout met
dat ene toenmalige succes Brüder nog geen handelsmerk.
Andere boeken zijn conceptueel van aard en als zodanig amper vertaalbaar; je zou
ze als het ware over moeten doen in het Duits. Maar wat zou er dan ontstaan?
Bijvoorbeeld Twee ons liefde. Van Lieshout ten voeten uit. Een jongetje trekt erop
uit om boodschappen te doen. Hij komt overal poëzie tegen, en ook commercie. De
winkelketens en de producten zijn inmiddels in bijna heel Europa hetzelfde: geen
nood dus met Liefde op siroop, 227 gram ℮, Uitlekgewicht 137 gram, of de
gebruiksaanwijzingsgedichten die het slot van deze bundel vormen. En ook de
poëtische straatnamen - Abrikozenbloemenplein of het 1e t/m 7de Dwergpad - vormen
geen probleem. Maar wat te denken van het boodschappenlijstje voorin? Het bevat
de ingrediënten voor een taart. Onder andere muisjes. Dus niet zomaar een taart,
maar eentje die je bakt als er een kindje geboren is. Twee ons liefde. Ik heb het boekje
gewogen en het weegt minder (119 gram). Maar het gaat om meer. Over twee, over
liefde en over ‘ons’, dat dus meer is dan ons tweetjes. Vertalen? Vergeet het maar,
dacht ik.
Na Gebr. verscheen er geen verhalend werk meer, dacht ik, dat maakt het zo
moeilijk. Trouwens, zonder dikke boeken met veel tekst valt er voor een vertaler ook
weinig geld te verdienen. En Zeer kleine liefde? Hachelijk onderwerp.
Ted werd en bleef gewoon een vriend, ik genoot van wat hij maakte, en dat was het.
Maar in juni 2009 vierde de Internationale Jugendbibliothek in München haar
zestigjarig bestaan. Het was een feest dat drie dagen duurde, en het ging om illustraties
en poëzie. Ted was ervoor uitgenodigd, en Toin Duijx had als ‘Aussenlektor’ aan
dit instituut niet alleen hem voorgesteld om op te treden, maar ook mij gevraagd om
het gesprek te presenteren. Ted had mij nog nooit als presentator meegemaakt en ik
hem tot nu toe uitsluitend in het Nederlands. Ted met zijn mond vol Duits: zou dat
ongeveer hetzelfde zijn als met zijn mond vol tanden? We waren dus allebei erg
onzeker, die avond voor ons optreden in München, of anders gezegd: we hadden niet
bepaald een gigantisch wederzijds vertrouwen in elkaar. ‘Laat ons dan tenminste
proberen om nu alvast wat Duits met elkaar te babbelen, anders is het morgen zo
onwennig’, stelde ik voor.
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Maar dat voelde dermate verwrongen dat we deze poging meteen staakten.
Ik wist wel wat de taak van een presentator (in het Duits: Moderator) inhoudt: een
platform bieden voor degene die je presenteert, hem of haar een goede bodem en een
stevig kader bieden om zelf zijn/haar gang te kunnen gaan, en jezelf op de achtergrond
houden. Ik had wel enkele uitspraken van Ted over zichzelf vertaald en bij de hand
om desnoods voor te kunnen lezen - mocht hijzelf onvoldoende uit zijn woorden
komen. Verder had ik met Ted afgesproken om het niet over Zeer kleine liefde te
hebben. Ik was bang dat het onderwerp pedofilie misschien alles zou overheersen
en er van Ted verder te weinig over zou blijven. Ik wilde gewoon dat er zoveel
mogelijk van hem en zijn brede, afwisselende en ongelofelijk creatieve oeuvre zichten voelbaar zou worden, daar in München, hetgeen trouwens ook voor mij als
Noord-Duitser steeds een beetje aanvoelt als terra australis incognita.
Om het kort te maken: het liep prima. Ted ging aan de slag, praatte, tekende, en
alles leek vanzelf te gaan. Op een gegeven moment merkte ik dat het publiek aan
zijn lippen hing. Het enthousiasme was tastbaar. Achteraf werd hij op de website
van de Internationale Jugendbibliothek zowat de hemel in geprezen: ‘Van Lieshout
kennt keine Tabus und schafft mit seinen kühnen, respektlosen kunstgeschichtlichen
Anleihen und einer anarchischen Vielfalt der Stile postmoderne bildnerische Kosmen,
wie sie auf dem deutschen Kinderbuchmarkt nicht zu finden sind.’
Dat vond ook Franz Lettner, uitgever van 1001 Buch, een vooraanstaand
Oostenrijks jeugdliterair tijdschrift, die er ook was. Iemand als Ted van Lieshout
hebben wij in de Duitstalige kinderboekenwereld inderdaad niet, zei hij. En dus
mocht ik een uitvoerig portret over Ted schrijven, getiteld, Von einem, der auszog,
er selber zu sein. Van iemand die erop uittrok... om te leren griezelen, heet het
sprookje van Grimm. Wat griezelig om jezelf onder ogen te zien, om jezelf te zijn.
En toch heeft Ted dat klaargespeeld. Met de materialen die hij ter beschikking had:
zijn talent en zijn levensverhaal. Als kind voortdurend ziek. Een dode vader, een
dode broer. Wat moet je daarmee? In illustraties gaas en wondpleisters plakken. Of
grappige hoedjes vouwen van je verdriet: ‘Kijk, het is maar van papier.’ Of een
torentje bouwen, een torentje van niks. Zijn vader was
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aannemer geweest, en Ted kon tekenen en had woorden. En bekijk zijn torentje eens,
hoe hoog en stevig en duurzaam.
Dan die meneer, die volwassen man, die vriend zoals hij niet had mogen zijn. In het
artikel voor 1001 Buch gaf ik Zeer kleine liefde wel een plaats. in een geschreven
tekst had ik de controle en kon ik voor een goede balans zorgen tussen dit thema en
alle andere onderwerpen. Het werd een uitgebreid artikel van acht pagina's, met veel
afbeeldingen. Bijna de gehele Ted van Lieshout, omdat hij anders in het Duits amper
beschikbaar was. Toen Ted het artikel zag en las, was hij volgens mij toch wat verrast,
en er ook wel blij mee.

Mijn artikel in 1001 Buch werd ook door een uitgever in München gelezen, Susanna
Rieder. Ze was verkocht en wilde meteen met Zeer kleine liefde aan de slag. In mijn
vertaling, en met illustraties van Brigitte Püls, dus niet van Ted zelf. Sehr kleine
Liebe verscheen vorig jaar en volgend jaar gaan we door met een bundel met gedichten
van Ted.
Ted blijft me dus bezighouden. Inmiddels ook professioneel, maar nog steeds ook
persoonlijk. Dit loopt natuurlijk door elkaar heen bij een literair vertaler, maar toch.
Jezelf zijn, met alles wat er in je leven gebeurd is. Of het nu had mogen gebeuren of
niet. En wat mocht en wat niet, wie maakt dat uit? Als je je leven afkeurt, keur je
ook jezelf af. Dan zeg je niet: ‘Kijk mij nou, dit ben ik, dit is er van mij terecht
gekomen,’ maar dan voel je je als iemand die verworden is tot iets dat hij eigenlijk
niet had willen of moeten zijn. Maar is er een alternatief? Alles gewoon goedkeuren,
of achteraf goedpraten? Volgens mij bewandelt Ted een derde weg. Acceptatie, dat
is iets tussen goedkeuring en afkeuring in, maar wel actiever dan berusting. Jezelf
kunnen accepteren zonder alle dingen achteraf te moeten
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goedpraten. Iets met je leven en jezelf kunnen aanvangen. Een torentje van niks,
toch?
En omdat het ooit ook zo onwennig was voor mij, volgt hier nog een klein beetje
Ted in het Duits.1

Gebrauchsanweisung
Schnäuze dir vor Gebrauch
die Nase. Wähle eine
sitzende, stehende
oder liegende Position.
Sorge dafür, dass die Rippen
nicht eingeklemmt werden.
Hole jetzt vorsichtig
Atem. Puste die Luft
ruhig aus. Wiederhole
dies fortan. Lebe.

1

Vertaling van Rolf Erdorf voor een artikel in het tijdschrift 1001 Buch (augustus 2010).
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Een sprong in het lege?
Over Ted van Lieshouts Driedelig paard en Nu in handige
meeneemverpakking
Sander Bax
Blokgedichten
In de bundel Driedelig paard (2012) introduceerde Ted van Lieshout een nieuw
genre, het blokgedicht. In het nawoord bij de bundel legt hij uit waarom hij voor dit
genre kiest. Bij veel tekstsoorten kun je al weten wat voor genre het is zonder de
hele tekst te lezen. Een blokgedicht heeft de vorm van ‘een blok tekst’. ‘De bedoeling
van zo'n blokgedicht kun je alleen te weten komen door aandachtig te lezen; de tekst
moet het helemaal zélf doen!’ (p. 81). Het belangrijkste is dat er niets boven het
gedicht mag staan: niet waar, wanneer en voor wie het geschreven is, maar ook niet
door wie het geschreven is. In datzelfde nawoord formuleert Van Lieshout ook een
aantal genreregels: de tekst moet één blok vormen, mag niet inspringen en geen
witregels hebben, de dichter moet onbelangrijke dingen durven weglaten.
Het gaat om de inhoud en niet om de vorm. Daarom volgt de tekst gewoon
de vorm van een vel papier. Dan kan de manier waarop het gedicht eruitziet
niet afleiden van wat er stáát. (p. 82)
Het gaat Van Lieshout er dus om de lezer aan te zetten tot ‘aandachtig lezen’, zodat
de lezer oog krijgt voor ‘wat er staat’.
De bundel blokgedichten werd uitgegeven door Leopold en was zeer succesvol
in het jeugdliteraire systeem. In De Standaard schreef Vanessa Joosen lovend over
het boek,1 en het zou bekroond worden met de Woutertje Pieterse-prijs én een Zilveren
Griffel. In 2013 verschijnt Van

1

Joosen, V., ‘Verhalen op hun kop.’ In: De Standaard, 6 mei 2011.
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Lieshouts volgende bundel, Nu in handige meeneemverpakking, bij uitgeverij Querido.
Op de achterflap wordt de bundel gepresenteerd als zijn tweede boek voor
volwassenen. Niettemin schrijft Van Lieshout in die bundel dezelfde soort
blokgedichten als die we in Driedelig paard konden lezen. Dat roept de vraag op die in deze beschouwing centraal zal staan - waarom hij deze keuze maakt. Zijn er
verschillen tussen de bundels die te herleiden zijn tot het feit dat ze voor twee
verschillende doelgroepen geschreven zijn? Of schrijft Van Lieshout zo zeer ‘literatuur
zonder leeftijd’ dat de enige verschillen de kaft en de presentatie zijn?

Jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur
Die vragen worden prangender wanneer we ons realiseren dat het in de gedichten
vooral draait om vormen van aanspreking. Het eerste gedicht uit Driedelig paard
begint met de woorden ‘Hoe gaat het nu met jou?’. Later begint een gedicht zo:
‘Omdat ik nauwelijks gehoor krijg bij de geëigende instanties wend ik mij tot u met
het volgende.’ Veel van de blokgedichten hebben het karakter van brieven - intieme
teksten waarin ontboezemingen worden gedaan. De lezer is getuige van een intieme
uitwisseling en wordt daarmee in de positie van voyeur gemanoeuvreerd. Als poëzie
draait om het tonen van wat misschien niet getoond kan of mag worden, werkt dat
dan anders als de tot voyeur gemanipuleerde lezer een kind of een volwassene is?
Gaat de dichter in zijn bundel voor jongeren minder ver in het publiek maken van
wat intiem is dan in zijn bundel voor volwassenen? In een interview naar aanleiding
van Nu in handige meeneemverpakking wijst Van Lieshout daar wel op:
Het is heerlijk om eindelijk met woorden als ‘lul’ en ‘kut’ te smijten. In
kinderboeken kan dat nooit, omdat ouders het boek dan niet kopen.2

2

Maarten Dessing, ‘Interview Ted van Lieshout over Nu in een handige
meeneemverpakking.’ In: Maarten Dessing Blogspot, oktober 2013. Geraadpleegd op
4 oktober 2015 via:
http://maartendessing.blogspot.nl/2013/10/interview-ted-van-lieshout-overnu-in.html.
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Die keuze kwam overigens niet alleen voort uit de mogelijke keuzes die ouders
zouden maken, maar ook uit ervaringen met de lezers zelf.
‘Ik wilde een vervolg schrijven, maar ik merkte tijdens optredens dat
kinderen de humor vaak niet begrepen. Als ik ze voor volwassenen voorlas,
lag de zaal in een deuk. Als ik ze in de brugklas voorlas, bleef het stil.
Moest ik het niveau aan het publiek aanpassen of ze voor een ander publiek
maken?’ Hij koos het laatste. ‘Dan kon ik meer kanten op met mijn
humor.’3
Met deze vragen belanden we als vanzelf in een debat dat al vaak gevoerd is in
Literatuur zonder leeftijd: het debat over de relatie tussen jeugdliteratuur en
volwassenenliteratuur. Een provocatieve bijdrage aan dat debat is een artikel van
Wilbert Smulders uit 1999.4 Jeugdliteratuur - zo stelt Smulders daarin - is aan het
einde van de twintigste eeuw dan misschien uiterlijk steeds meer op de ‘moderne
literatuur voor volwassenen’ gaan lijken (allerlei vernieuwende verhaaltechnieken
worden overgenomen), maar dat betekent nog niet dat beide vormen van literatuur
tot dezelfde ‘culturele orde’ behoren.
In zijn artikel betoogt Smulders dat de moderne literatuur altijd een kritische positie
heeft ingenomen tegenover de moderniteit zoals die zich in de negentiende en
twintigste eeuw ontwikkelde - de these is bekend uit zijn met Frans Ruiter geschreven
Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990. Met die ‘moderne literatuur’
wijst Smulders op een van de in hun literatuurgeschiedenis benoemde
maatschappelijke domeinen: namelijk dat domein waar vrijzinnige geesten - sinds
de Tachtigers - zich op autonome wijze loszingen van de burgerlijke maatschappij
en vanuit een zelf gecreëerde vrijplaats de ontwikkelingen in de burgerlijke
maatschappij bekritiseren of op zijn minst bespreken.
De kunstenaar ziet zichzelf als de antipode van de burger, de literatuur zoekt naar
zingeving die in de maatschappij aan het wegvallen is. Deze strijd tussen literair
modernisme en de moderniteit is volgens Smulders

3
4

Ibidem
Smulders, W., ‘Over de onmogelijkheid van Gerard Reve als kindervriend. Jeugdliteratuur
is van een andere culturele orde.’ In: Literatuur zonder leeftijd 50 (13) 1999, pp. 325-342.
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kenmerkend voor de periode tot aan het postmodernisme (zeg maar de tijd vanaf
1960), want toen hield de strijd op. Tijdens die strijd gaf de moderne literatuur uiting
aan wat Smulders ‘het gekwadrateerde crisisgevoel’ van de moderniteit noemt. Dat
wat essentieel is voor de moderne literatuur kan de jeugdliteratuur vanwege haar
aard nu net niet doen.
Is het werkelijk zo dat jeugdliteratuur uit dezelfde pijnlijke bron voortspruit
als de moderne en postmoderne literatuur voor volwassenen? Kan men in
ernst staande houden dat jeugdliteratuur in essentie óók is wat de moderne
en postmoderne literatuur zo typeert, namelijk dat het vanuit haar aard een
sprong in het lege is, meestal met de moed der wanhoop ondernomen? (p.
334)
In dit stuk plaatst Smulders de jeugdliteratuur in het kamp van de burgerlijke of wat
hij noemt heteronome (dat is ‘niet-autonome’) literatuur: literatuur die niet ten volle
op zoek is naar een autonome vrijplaats, maar die zich expliciet een maatschappelijke
functie toedicht. Een belangrijk argument daarbij is de doelgroep. Autonome, moderne
schrijvers zien enkel de ingewijden als hun publiek, terwijl schrijvers van
jeugdliteratuur zich richten op (en dus ook conformeren aan) de eigenschappen van
het kind als lezer. Het feit dat een jeugdauteur daarmee rekening moet houden,
betekent - nog steeds volgens Smulders - dat hij nooit de vrijheid kan verwerven die
de moderne schrijver zich toe-eigent. En het is juist die vrijheid die de moderne
schrijver zijn of haar centrale plaats in de culturele orde geeft. Die schrijver heeft bij
Smulders namelijk een bijzondere functie: hij verkent de gebieden waar anderen niet
durven komen, hij laat zien wat heilig is, wat kwaad is, wat verboden is.
In een reactie in Literatuur zonder leeftijd merkt Dick Schram op dat Smulders in
zijn artikel een essentialistische definitie van (volwassenen)literatuur hanteert.5 Er
zijn ook allerlei vormen van volwassenenliteratuur die de door Smulders genoemde
vrijheden niet opzoeken. Smulders maakt een kleine, weliswaar canonieke, stroom
in de volwassenenliteratuur tot een beeld van de gehele volwassenenliteratuur. Harry
Bekkering voert

5

Schram, D., ‘Gradaties in plaats van een kloof. Een weerwoord op Wilbert Smulders (2).’
In: Literatuur zonder leeftijd, 14 (2000), 54, pp. 65-69.
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juist het tegenovergestelde aan in zijn felle reactie op Smulders: er zijn voldoende
jeugdliteraire teksten die wel ‘een sprong in het lege’ wagen en waarin niet de ‘rustige,
gecontroleerde en veilige atmosfeer van de moderne bourgeois’ domineert.6 Hij
noemt auteurs als Anne Provoost, Wim Hofman en later Joke van Leeuwen en Ted
van Lieshout.
De reacties van Schram en Bekkering en de ingezonden brief van Joke van Leeuwen
in Literatuur zonder leeftijd leggen een aantal wat al te stellige aannamen in Smulders'
betoog bloot. ‘De’ moderne literatuur voor volwassenen bestaat niet, en ‘de’
jeugdliteratuur evenmin - kunnen die twee dan wel zo sterk met elkaar geconfronteerd
worden? Dat neemt niet weg dat Smulders' analyse enkele relevante vragen oproept.
De literaire autonomie waarop hij zo veel nadruk legt, is in de twintigste-eeuwse
literatuurgeschiedenis inderdaad een van de belangrijkste normsystemen geweest
aan de hand waarvan critici en specialisten in het literaire veld van de
volwassenenliteratuur werk beoordeelden - en dat lijkt minder het geval te zijn in
het veld van de jeugdliteratuur.
Waar Smulders in zijn betoog een antropologische theorie inzet, is het in de
bestudering van dit probleem wellicht vruchtbaarder een literatuursociologisch
perspectief in te zetten. Maaike Meijer wees er in haar proefschrift Lust tot lezen al
op dat er in het literaire veld sprake is van de ‘mythe van de Ene literatuur’. De
spelers van het literaire spel (laten elkaar) geloven dat ze weten wat literatuur is,
maar in feite is er een gecompliceerd machtsspel aan de gang. Dat geldt in deze
kwestie natuurlijk ook. In het literaire veld voor volwassenen zijn instituties werkzaam
die waarde toekennen aan teksten. Bij die instituties hebben de conventies van de
autonome literatuur (zeg maar: de sprong in het lege) lange tijd gedomineerd en
misschien doen ze dat nu nog.7
De jeugdliteratuur functioneert in een eigen literaire veld met uitgeverijen die zich
op jeugdliteratuur richten, eigen critici, eigen prijzen. Het waardensysteem daarin
laat zich niet één op één vergelijken met de normen binnen het veld van de
volwassenenliteratuur: de jeugdliteraire

6
7

Bekkering, H., ‘Jeugdliteratuur is nú van dezelfde culturele orde. Een weerwoord op Wilbert
Smulders (1).’ In: Literatuur zonder leeftijd, 54 (14) 2000, pp. 57-64.
Zie bijvoorbeeld: Praat, E., Verrek het is geen kunstenaar. Gerard Reve en het schrijverschap.
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014.
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kritiek hanteert eigen, specifieke waardencriteria, die soms lijken op de criteria die
gehanteerd worden door critici van volwassenenliteratuur, maar die desondanks een
fundamenteel eigen karakter hebben. Het is bijvoorbeeld maar de vraag of
jeugdliteratuurcritici van de jeugdauteur vragen om met zijn werk ‘hardop uit te
spreken, wat zijn publiek wel heeft geweten, maar altijd heeft verzwegen; wat het
gedroomd heeft, maar bij het ontwaken verdrongen.’8
Ingewikkelder nog is de vraag hoe beide velden zich tot elkaar verhouden.
Sommigen zeggen dat het jeugdliteraire veld is ingebed in het literaire veld voor
volwassenen, anderen stellen daarentegen dat het twee gescheiden velden zijn
waartussen auteurs soms heen en weer pendelen. Vanuit dit sociologische perspectief
functioneert jeugdliteratuur hoe dan ook op een andere manier dan moderne literatuur
voor volwassenen: de teksten functioneren in verschillende systemen en worden
daarin met andere normen beoordeeld. Jeugdliteratuur beoordelen met de normen
uit het literaire veld voor volwassenen is daarom weinig zinvol, net zo weinig zinvol
als het beoordelen van volwassenenliteratuur met normen uit het jeugdliteraire veld.
Maar dat ligt natuurlijk weer anders als we op een dubbelpublieksauteur als Ted van
Lieshout stuiten. Die kiest er immers voor om in beide velden actief te zijn en maakt
daarmee het probleem expliciet met welke poëticale normen jeugdliterair werk en
volwassenenliterair werk beoordeeld worden.9 Met Driedelig paard (en natuurlijk
het grote oeuvre dat daaraan vooraf ging) verwierf hij zich een gerenommeerde
positie in het jeugdliteraire veld. Met Nu in handige meeneemverpakking besloot hij
het spel van het literaire veld voor volwassenen mee te spelen. Beide bundels, hun
literaire effect en receptie kunnen ons dus iets leren over hoe jeugdliteraire auteurs
omgaan met de verschillende normsystemen. Hoe belangrijk is die ‘sprong in het
lege’ daarbij?

8
9

Hermans, W.F., ‘Antipathieke romanpersonages.’ In: W.F. Hermans, Het sadistische
universum. Amsterdam, De Bezige Bij, 1967, pp. 111-127.
Van Lierop, H., ‘Crossing the Border. Authors Do It, but Do Critics? The Reception of
Dual-Readership Authors in the Netherlands.’ In: S.L. Beckett (red.), Transcending
Boundaries. Writing for a Dual Audience of Children and Adults. New York/Londen,
Routledge, 1999, pp. 3-12. Van Lierop, H., ‘Vervagende grenzen? Een casestudie over de
waardering voor het oeuvre van dubbelpublieksauteur Mensje van Keulen.’ In: Spiegel der
letteren, 40 (1998-1999), 4, pp. 281-298.
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Van Lieshout vs. Korteweg
Van Lieshout zelf heeft zich stevig in het debat over de relatie tussen jeugd- en
volwassenenliteratuur gepositioneerd. Hij deed dat na een opmerking van Anton
Korteweg in de Volkskrant, die gelezen kan worden als een directe echo van het
standpunt van Smulders:
Ik beschouw literatuur voor volwassenen en kinderen niet als gelijkwaardig,
alle discussie daarover ten spijt. In jeugdliteratuur komt ‘de ruimte van
het volledige leven’, om met Lucebert te spreken, nu eenmaal niet helemaal
aan de orde. Dan kan ook niet: kinderen hebben minder kennis en
levenservaring. Een kinderboek is, in laatste instantie, geruststellend. Ik
kan me voorstellen dat het aanlokkelijk is je daardoor te laten meevoeren.
Maar werkelijk literair belangwekkend is dat natuurlijk niet. Echte literatuur
is verontrustend.10
In zijn scherpe reactie op Korteweg benadrukt Van Lieshout dat het auteurs van
jeugdliteratuur er bepaald niet altijd om te doen is de lezer te behagen. Hij verzet
zich tegen het feit dat jeugdliteratuur zo vaak beoordeeld wordt vanuit het standpunt
van de lezer.
Hoewel vaak wordt gedacht dat kinderboekenschrijvers uiterst simpele
zielen zijn met beperkte vermogens, zijn het wel degelijk volwassen
mensen met ongeveer evenveel levenservaring als schrijvers en lezers van
literatuur voor volwassenen. De meesten schrijven vanuit een innerlijke
culturele beleving, en stoppen veel meer in hun boeken dan lezers eruit
halen. Dat kinderen dat (nog) niet kunnen, doet niets af aan de prestatie
van de maker.11
Hij zelf immers legt in zijn werk allerlei dwarsverbanden aan die de kinderen er niet
uithalen, maar die volwassen lezers wél zien. Het verschil is vooral dat in zijn werk
altijd het perspectief van het kind op het leven centraal staat, ‘zonder de inmenging
van de beterwetende volwassene die

10
11

Os, Q. van (red.), ‘Discussie voor alle leeftijden?’ In: Literatuur zonder leeftijd, 62
(17) 2003, pp. 125-131.
Ibidem
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die jeugdige later is geworden.’12 Ook het verwijt van geruststelling wijst hij af. Hij
verwijst daarbij naar zijn jeugdroman Gebr. - waarin hij de dood van de broer niet
voor zijn lezers verhult. Dat lijkt de suggestie te onderschrijven dat Van Lieshout
anders dan Smulders en Korteweg nu juist géén onderscheid ziet tussen beide vormen
van literatuur. Volgen we de redenering van Van Lieshout dan bevatten al zijn teksten
één leesniveau voor het kind als lezer, maar ook een tweede leesniveau voor de
volwassen lezer. In dat geval zijn teksten in zekere zin jeugdliteratuur en
volwassenenliteratuur tegelijk.
Deze stelling is niet specifiek voor Van Lieshout. Het is een fundamentele aanname
in het jeugdliteratuuronderzoek dat alle jeugdliteratuur zogenaamd ‘dubbel
geadresseerd’ is: een schrijver houdt altijd rekening met een volwassene die meeleest
als bemiddelaar. Bij het werk van een dubbelpublieksauteur als Van Lieshout ligt
dat nog weer een nuance anders: dat werk leest de volwassene net als het kind voor
het eigen genoegen. Is er bij jeugdliteratuur in zekere zin sprake van twee ingebedde
leesniveaus (‘de ouder leest over de schouder mee’), bij cross-over literatuur zijn het
twee naast elkaar bestaande leesniveaus. Bij implicatie geldt dan dat
volwassenenliteratuur alleen door de volwassene gelezen wordt. Maar als
jeugdliteratuur volgens Van Lieshout en anderen altijd dubbel geadresseerd is, waarom
kiest hij er dan toch voor de bundel Nu in handige meeneemverpakking als
volwassenenbundel te presenteren?
Die vraag prikkelt des te meer omdat de bundel in het literaire veld voor
volwassenen weinig reacties losmaakte. Er verscheen een tamelijk negatieve
bespreking van Erik Menkveld in de Volkskrant: ‘Van Lieshout wil het tragikomische
laten zien van het soort communicatie dat onze werkelijkheid kenmerkt. Maar na
vijf melige bananen, een lul van 24 centimeter en drie neukpartijen in de fietsenkelder
komt niets meer hard aan.’13 Daartegenover stond een wat positiever oordeel van
Chrètien Breukers op De Contrabas die de gedichten ‘verontrustend’, ‘raak’,
‘confronterend’, ‘pijnlijk’ én ‘grappig’ vond.

12
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Ibidem
Menkveld, E., ‘Van Lieshouts teksten lijken op readymades, maar zijn vaak net te.’ In: de
Volkskrant, 2 november 2013.
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Aanklachten met een hoog soortelijk gewicht naast aanklachten van het
kaliber ‘much ado about nothing’. Ze verraden ondanks de ondertoon de
speelse geest en het dubbele talent (taal- en beeldend kunstenaar) van Ted
van Lieshout, die echter als schrijver voor volwassenen vooralsnog
grimmiger klinkt dan de kinderboekenschrijver die hij al veel langer is.14
In het jeugdliteraire veld bezit Van Lieshout een hoge status, in het literaire veld
voor volwassenen moet hij zich nog invechten. De vraag die zich voordoet met
betrekking tot beide bundels lijkt dan te zijn hoe Van Lieshout omgaat met de
verschillende publicatiecontexten? Wordt er van een volwassenendichter iets anders
verwacht dan van een dichter voor kinderen? En de interessantste vraag is dan
misschien wat dat andere is, dat maakt dat Driedelig paard goede jeugdliteratuur
gevonden wordt, terwijl Nu in handige meeneemverpakking als een minder succesvolle
bundel voor volwassenen beschouwd wordt.

Driedelig paard
De bundel Driedelig paard bestaat uit drie afdelingen met respectievelijk 13, 37 en
9 gedichten. Dat zijn overigens niet alleen de eerdergenoemde blokgedichten, maar
ook een vijftiental beeldsonnetten. Dat zijn gedichten waarin de beelden zo geordend
zijn ‘dat ze eruitzien als een sonnet’ (p. 83). In deze teksten gaat het dus wél om de
vorm, maar niet om de inhoud - de gedichten betekenen immers niets, ze tonen
slechts.
De eerste en derde afdeling van de bundel hangen thematisch samen. In de tien
blokgedichten uit de eerste afdeling is een jongen aan het woord die schrijft aan zijn
grootmoeder, die kort geleden haar man (opa dus) verloren heeft. De jongen vertelt
vooral in de ‘wij’-vorm en geeft in zijn brieven scènes uit het gezinsleven weer. Uit
de brieven blijkt een grote compassie van de jongen voor zijn eenzame oma:

14

Breukers, C., ‘Recensie: Nu in handige meeneemverpakking.’ In: Literair Weblog De
Contrabas, 18 september 2013. Geraadpleegd op 4 oktober 2015 via:
http://www.decontrabas.com/de_contrabas/2013/09/recensie-nu-in-handigemeeneemverpakking-ted-van-lieshout.html.
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Verder weet ik niet zo veel te vertellen,
behalve dat ik heus nog wel een keer zal
schrijven, zodat je iets te lezen hebt en
je niet zo verveelt, de hele dag in je een-/tje. (p. 11)

De brieven van de jongen hebben betrekking op huiselijkheden (moeder valt van de
trap, zusje wil niet uit bed komen) of op wat hij op school meemaakt (een spreekbeurt
over een kikker, de juf krijgt een hartaanval), maar zo nu en dan worden zijn verhalen
door verbeelding gekleurd: op het strand vinden ze een aangespoelde zeemeermin,
in het bos een door de hond doodgebeten kabouter). In een van de gedichten ziet zijn
zusje een ‘elfje’ vliegen, maar hij denkt dat het een onweerflits was.
We wisten het allebei gewoon niet zeker dus
dat was dat. Maar toen er almaar geen regen wilde vallen en er ook geen onweer kwam, zei mijn
zus dat dat het bewijs was dat het wel degelijk
een elfje was geweest. Ik wou roepen dat ze stom
en idioot was, maar ik voelde kramp in mijn buik,
en toen heb ik haar maar gelijk gegeven [...]. (p. 16)

Van Lieshout verweeft de herkenbare situaties uit het leven op een heel creatieve
manier met de verbeeldingswereld van het sprookje. In een mooie analyse van de
bundel wees Vanessa Joosen erop dat Van Lieshout in deze bundel de realistische
blik uitspeelt tegen de blik van de verbeelding.15 Hier is het de jongen die de eerste
blik vertegenwoordigt en neemt zijn zus het andere perspectief op zich, maar
gedurende de bundel wisselen die perspectieven steeds. Joosen stelt dan ook vast dat
Van Lieshout geen keuze maakt voor een van beiden. Zo komt er in het gedicht over
Assepoester een hele knappe man de klas in, met een schoen. Hij laat alleen de
meisjes in de klas de schoen passen, tevergeefs. ‘Maar/ ik weet bijna zeker dat de
schoen/ mij als gegoten gezeten had als ik/ hem had mogen passen, want mijn/ voeten
zijn net iets groter dan die/ van de

15

Joosen, V., ‘Literatuur met een leeftijd. De verrassende omgang met sprookjes en ouderdom
in Driedelig paard.’ (zie elders in dit nummer)
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meisjes in de klas (p. 19). Hier zien we hoe de jongen zijn moeilijke positie in de
klas op een poëtische manier oplost door zich een sprookjesachtige voorstelling te
maken. In dit gedicht ‘wint’ de verbeelding het van de werkelijkheid, terwijl in het
zeemeermin-gedicht het realistische perspectief de verbeelding blijft dwarszitten.
Bovendien speelt Van Lieshout hier - opnieuw volgens Joosen - opzichtig met de
conventionele genderrollen in het oorspronkelijke sprookje.
In de derde afdeling gaat het opnieuw over deze familie. Nu lezen we de brieven
die oma aan haar kleinzoon schrijft. Ze schrijft hem over het gemis van opa en over
het ouder worden. ‘In mijn hoofd zou ik dolgraag nog/ eens op reis gaan naar alle
plaatsen waar/ opa en ik samen zijn geweest. Gewoon om/ te kijken hoe het daar ook
alweer was./ Maar mijn lichaam zegt: laat mij maar/ thuis’ (p. 71). Joosen ziet daarin
de grote originaliteit van de bundel: de authentieke weergave van ouderdom in
jeugdliteratuur. Net als in de eerste afdeling (waar we al Assepoester en Sneeuwwitje
tegenkwamen) komen ook in deze afdeling verwijzingen naar sprookjes voor: oma
beschrijft zichzelf in een verhaal dat lijkt op dat van Hans en Grietje, later is ze de
grootmoeder uit Roodkapje, die voor de gelegenheid vertolkt wordt door het zusje
dat Anne heet. Opnieuw zien we hier hoe Van Lieshout het schema van het sprookje
op zijn kop zet.
En toen zei ze: ‘Zeg oma, wat heb je toch grote tanden.’ Ik zei: ‘Ik heb
een nieuw kunstgebit en dat zit nog niet helemaal lekker.
Maar waarom kom je ineens met al die kritiek?’ vroeg
ik.’ (p. 75)
De geciteerde gedichten illustreren hoe Van Lieshout in deze bundel een narratieve
draad weeft die ervoor zorgt dat de lezer zich betrokken voelt bij de betreffende
familie. Tegelijk zijn de gedichten telkens scènes uit het leven waarin iets wat een
eenvoudige anekdote uit een kinderleven lijkt via de verbeelding een sprookjesachtige
inbedding krijgt. Daarmee geeft Van Lieshout de ruimte aan een kinderlijke manier
van kijken waarbij de verbeelding een centrale rol speelt. Die verbeelding krijgt altijd
gestalte tegen de achtergrond van een realistisch perspectief op de werkelijkheid
waardoor de lezer beseft wat er achter die verbeelding schuilgaat.
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In het voorlaatste gedicht heeft oma het over het ‘paard in drie delen’ dat ze
uiteindelijk toch maar niet van haar vader had willen hebben. Dat maakt duidelijk
dat ook de wat eclectische tweede afdeling verbonden is met de meer narratieve
eerste en derde. In het midden daarvan staat een blokgedicht van twee bladzijden dat
begint met de regels ‘Ik wilde een paard’. Het kind wil een paard voor haar verjaardag
en stelt voor dat in drie termijnen te ontvangen: nu een paard en dan de volgende
twee jaar geen cadeaus. Waar de dochter kiest voor een ‘economisch’ en rationeel
perspectief, fantaseert de vader erop door. Hij wil het paard daadwerkelijk in drieën
geven: eerst het hoofd en dan volgend jaar misschien de benen. De conversatie tussen
vader en dochter over het bezit van het paard leidt tot het delen van enkele
levenswijsheden. Vader stelt: ‘Om van een paard te houden hoef je er/ de eigenaar
niet van te zijn’ (p. 40). Het meisje antwoordt gevat dat de implicatie is dat je datgene
waarvan je veel houdt dus vrij laat. Waarom laat je mij dan niet vrij? Vader wint de
discussie, maar eindigt het gedicht met een melancholieke mijmering over het
opgroeien van kinderen.
Vader nam mij in zijn armen.
Hij zei: ‘Ik weet dat ik je ooit los moet laten. En dan
ga je ervandoor. Eerst je benen. Ze nemen je steeds
vaker mee naar buiten, steeds langer en steeds verder, om van de wereld te proeven, om te zoeken wat
daar zoal te vinden is. En vervolgens verlaat je hoofd
het huis, als het op hol slaat van een kerel die je met
aandacht omringt. Je zult meer aan hem denken dan
aan ons. Dan verlies je je hart aan hem en verlaat het
laatste deel van jou ons huis. Zo gaat het altijd. (p. 41)

Deze tweede afdeling bevat veel meer verschillende gedichten. Er komt een gedicht
in voor vanuit het perspectief van een varkensgezin, een gedicht waarin lepels aan
het woord zijn, een briefje dat een kind schrijft om zijn vader te excuseren voor
tandartsbezoek. Ook experimenteert Van Lieshout met het schrijven van officiële
brieven, naar instanties of van instanties, die dan ergens een vreemde twist krijgen
- waardoor het
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officiële taalgebruik ironisch wordt. Van Lieshout incorporeert het reclamejargon
(‘Heeft u last van urineverlies?’) in zijn bundel - en een klachtenbrief van een kind
aan zijn ouders: ‘Normale ouders krij-/ gen kinderen omdat ze veel van ze houden,
maar jullie/ wekken de indruk dat jullie mij speciaal gekregen heb-/ ben omdat jullie
iemand nodig hadden om de tuin te doen/ en andere klusjes waar jullie zelf geen zin
in hebben’ (p. 38).

Nu in handige meeneemverpakking
Driedelig paard is een hecht gestructureerde bundel, waarin Van Lieshout alleen in
de middelste afdeling de ruimte neemt om wat te variëren. In Nu in handige
meeneemverpakking ontbreekt een dergelijk verbindend narratief en draait het vooral
om de variatie. De afwezigheid van die narratieve lijn maakt het moeilijker voor de
lezer om de gedichten bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de bundel leest als
een reeks losse gedachten en stemmen.
De ‘handige meeneemverpakking’ is de schil van de banaan die het omslag van
de bundel siert. Daarmee zet de bundel direct humoristisch in. Niet ten onrechte,
want er staan veel humoristische gedichten in deze zeer gevarieerde bundel. Hij bevat
ongeveer honderd blokgedichten, afgewisseld met vijftien afbeeldingen. Die
afbeeldingen parodiëren allemaal op de een of andere manier de clichés van het
jargon en de beeldtaal van reclame. Dat lijkt ook het belangrijkste thema van de
bundel te zijn: het ironiseren en parodiëren van clichématige communicatievormen.
Die vormen worden zo uit het lood getrokken dat hun absurditeit daardoor zichtbaar
gemaakt wordt.
De bundel opent met een gedicht waarin een dichter zijn publiek verwijt dat het
zich niet wat beter opgedirkt heeft. De dichter zelf ‘heeft moeite gedaan om er
verzorgd uit te zien’, maar het publiek daarentegen: ‘Het lijkt wel of/ u heeft gedacht:
wij gaan fijn naar die man kijken/ en hoe we er zelf uitzien zal ons worst wezen.
Maar/ ik dan? Ik moet de hele tijd de zaal in kijken en wat/ ik zie is geen feest, moet
ik helaas zeggen’ (p. 11). Na deze opening volgt een stroom van gedichten die alle
kanten opschiet. De meeste gedichten lijken op de categorie gedichten die ook in de
tweede afdeling van Driedelig paard te vinden was: brieven van en aan
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instituties. In dit geval gaat het daarbij erg vaak om reclameachtige teksten, om
individuen die de strijd aangaan met bedrijven die hen iets aansmeerden of iemand
die zijn ongenoegen uit over het geld dat Albert Heijn verdient bij een storing
waardoor hij korting misloopt.
Eén van die gedichten heet ‘Het abonnement’. Iemand van de klantenservice is
aan het woord en vertelt over een man die een abonnement binnen de gestelde termijn
wilde opzeggen. Als de situatie - na het nodige heen-en-weer-gescheld - is verholpen,
is de man per ongeluk wéér benaderd en heeft hij wéér een abonnement genomen.
Tijdens dit gesprek
ontstond bij onze telemedewerkster de stellige indruk dat meneer
van de gelegenheid gebruikmaakte om aan zijn gerief te komen.
Omdat ze daar niet van gediend was heeft ze het gesprek doorgeschakeld naar een mannelijke collega. Hierop is die meneer in
woede ontstoken en heeft het abonnement onmiddellijk weer
geannuleerd. Toen onze medewerker hem voor de voeten wierp dat
hij zat te masturberen, stelde meneer dat hij daarmee was begonnen vóór wij hem belden en dat het telefoongesprek hem lastigviel tijdens deze handeling. (pp. 118-119)

Dit gedicht illustreert hoe de gedichten van Van Lieshout werken. Hij neemt een
communicatiesituatie uit het dagelijks leven (het verkopen en aangaan van een
abonnement, het schrijven van een klachtenbrief, het deelnemen aan een actie van
een winkel) en laat die situatie in verschillende richtingen ontsporen. Het begint er
altijd mee dat één van de partijen niet doet wat de gebruikelijke omgangsvormen
voorschrijven, wat er toe leidt dat ook de andere partij het vertrouwde
communicatieregister opzij moet schuiven. Net als in Driedelig paard botsen hier
twee perspectieven op de werkelijkheid op elkaar. Dit keer botst het conventionele
perspectief op een absurd perspectief (dat de vreemdheid van de zogenaamde
realistische situatie inzichtelijk maakt). Het perspectief van de verbeelding en het
sprookje krijgt in deze bundel veel minder ruimte.
De gedichten in deze bundel zijn dan ook eerder humoristisch dan melancholisch
of ontroerend. Het gaat Van Lieshout er met name om de
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ingesletenheid van onze communicatiepatronen te demonsteren. En dat geeft de
bundel een expliciet maatschappijkritische dimensie. Dat wordt ook duidelijk in
gesprekken die niet zo zeer ontsporen, maar waar een van de partijen ‘dwars’ begint
te doen, zoals in het gesprek tussen provider en klant over het verlies van belminuten.
De reacties van de klant maken duidelijk hoe absurd de regels van het bedrijf zijn.
In feite laat Van Lieshout zien hoe onder een laag van officieel en zakelijk taalgebruik
allerlei onrechtvaardige en op zijn minst ideologisch gekleurde zaken als volkomen
vanzelfsprekend worden gepresenteerd.
Dit is nog sterker het geval in de paar gedichten die betrekking hebben op de zorg.
In die gedichten gaat het over mensen met wie iets aan de hand is (een oude man die
als gigolo wil gaan functioneren voor de vrouwen in het bejaardentehuis, een mevrouw
die haar leven wil beëindigen) en de zakelijke, inflexibele reacties daarop.
Mevrouw heeft ten minste twee weken dood in haar kamer gelegen en wij begrijpen niet hoe dat heeft kunnen gebeuren. Al onze
bewoners krijgen normaliter tweemaal daags bezoek van
een verzorgster, dus al op de eerste of tweede dag had iemand alarm
moeten slaan. Natuurlijk zijn we meteen een onderzoek gestart
en daarbij is komen vast te staan dat mevrouw regelmatig haar
deur niet opendeed. (p. 45)

Een wereld van regels, richtlijnen en procedures staat tegenover het onverwachte,
het gekke en het absurde dat het leven eigen is. Als we in deze gedichten iets van
maatschappijkritiek mogen lezen, dan is het wel een kritiek op de manier waarop we
in onze eenentwintigste-eeuwse samenleving omgaan met alles wat buiten onze
verwachtingshorizon ligt - met alles wat zich onttrekt aan de in de samenleving als
conventioneel geldende protocollen en procedures.
Het meest in het oog springende verschil met Driedelig paard is dat er erg veel
gedichten in deze bundel staan die heel expliciet over seksualiteit gaan. Zo gaat een
gedicht over een reisbureau dat een ‘masturbatiemarathon’ aanbiedt, is er een gedicht
waarin een meisje uitgelegd wordt dat ze de banaan niet eerst moet pellen voor ze
hem bij zich inbrengt,
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houdt Van Lieshout zijn lezers een ‘penismeter’ voor (‘Uit hy-/ gienisch oogpunt is
het af te raden deze meter te ge-/ bruiken indien dit boek is geleend van de
bibliotheek’) en wijdt hij een gedicht aan de coïtus (vergezeld van het schilderij
L'Origine du Monde van Courbet): ‘Vindt u de coïtus fijn?/ Kom dan gauw naar mijn
vagijn!/ Voor rozengeur en maneschijn/ moet u bij mijn anus zijn’ (p. 94).
Dit zijn vooral puberaal-grappige aardigheidjes, grimmiger wordt het wanneer
Van Lieshout schrijft over de seksuele ontdekkingstocht van kinderen. Zoals het
gedicht waarin een groep jongens het meisje Melanie - van wie iedereen meent te
weten dat ze een hoer is - meeneemt in het portiek.
We hadden afgesproken dat we haar om de beurt
zouden neuken, maar toen we haar in het portiek in een hoek
hadden gedrukt en haar broek en slip naar beneden getrokken
hadden, wilde niemand beginnen. (p. 68)

Seksualiteit is in deze bundel dus iets waar je flauwe grappen over kunt maken, maar
het is ook iets wat heel gewelddadig kan zijn, zoals ook blijkt uit het vervolg van
bovenstaand gedicht:
Ik weet niet wie begon, maar gaandeweg deed iedereen mee. Iemand
zei dat ze
sowieso te lelijk was om te neuken, en toen sloegen we er nog
harder op los. Het was niet expres. Het was per ongeluk. We hebben helemaal niet bedoeld om haar dood te slaan, maar we konden niet ophouden en ze stribbelde ook helemaal niet tegen. (p. 68)

In Nu in handige meeneemverpakking wisselt Van Lieshout voortdurend van register.
Veel van de gedichten zijn licht van toon, soms grappig, soms wat flauw. Maar in
enkele van de gedichten gaat hij een stap verder. Dan wordt het gedicht, vaak juist
door de humor aan de oppervlakte, wél grimmig en de maatschappijkritiek scherper.
Dat Van Lieshout op die confrontatie uit is, blijkt wel uit de ‘verantwoording’ bij de
bundel. Daar geeft hij aan dat een van de blokgedichten opgebouwd is uit de tekst
van een
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oproep van de ‘Zentralstelle für jüdische Auswanderung Amsterdam’, dat een andere
gedicht een Bijbeltekst over slavernij bevat en dat hij twee Amerikaanse senatoren
aan het woord heeft gelaten over zwangerschap na verkrachting.
In zijn volwassenenbundel neemt Van Lieshout de ruimte om allerlei onderwerpen
aan te snijden die hij in een bundel voor de jeugd vermoedelijk op een andere manier
zou behandelen. Het is een bundel waarin erg vrij over seksualiteit gesproken wordt
en een bundel waarin de maatschappijkritiek welig tiert. Daar staat tegenover dat de
dichter deze onderwerpen op dezelfde manier behandelt (met dezelfde vormen en in
dezelfde toon) als in zijn gedichten voor de jeugd.
De sprookjesachtige dimensie uit Driedelig paard is in deze bundel helemaal
verdwenen. We zouden dat kunnen uitleggen door de suggestie dat de botsing van
een realistisch en een sprookjesachtig perspectief heel goed werkt in een tekst met
de ingebedde dubbele adressering, maar dat een cross-overtekst - die kind en
volwassene immers apart moeten kunnen lezen - iets anders nodig heeft. In dit geval
is dat de botsing tussen conventioneel taalgebruik en absurd taalgebruik waarmee
Van Lieshout maatschappijkritiek levert en veelvuldig aspecten van seksueel geweld
aan de orde stelt. Dat levert volgens mij een voor de discussie in deze beschouwing
cruciaal interpretatieprobleem op. Is Driedelig paard in onderwerp én vorm dubbel
geadresseerd, daar lijkt Nu in een handige meeneemverpakking eigenlijk vooral in
toon en stijl dubbel geadresseerd, maar is de bundel qua onderwerp en thematiek
eerder op de volwassen lezer gericht.

Sprong in het lege
Wilbert Smulders stelde in zijn polemische stuk dat moderne literatuur - anders dan
de veilige burgerlijke literatuur - de verwoording is van een crisisbesef dat voortkomt
uit de worsteling met de moderniteit. Die literatuur spruit voort uit ‘een pijnlijke
bron’ en heeft het karakter van een wanhopige ‘sprong in het lege’. De moderne
literatuur heeft altijd de façade van de burgerlijke cultuur willen blootleggen en had
op die manier een belangrijke maatschappelijke functie.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

179
Een probleem in zijn betoog is dat hij het jeugdliteraire systeem in één beweging
onderdeel maakte van de veilige en burgerlijke onderstroom van de moderniteit.
Maar wat nu als er zich binnen dat systeem - waarin net als in het systeem van de
volwassenenliteratuur zelf inderdaad genoeg veilige en bevestigende boeken worden
geschreven - auteurs opstaan die dingen aan de orde stellen die volgens velen eigenlijk
verborgen moeten blijven? Is er geen jeugdliteraire pendant denkbaar van Gerard
Reve's Ezel-passage, die voor het burgerlijke en christelijke Nederland in de jaren
zestig zo opruiend en ontregelend was? Is misschien de manier waarop Van Lieshout
onderwerpen als homoseksualiteit en pedofilie in zijn werk thematiseert voor een
jeugdige lezer minstens zo ontregelend?
Ik denk dat er voor die laatste interpretatie veel te zeggen valt. Driedelig paard is
een experimentele en rijke bundel in het jeugdliteraire systeem. Van Lieshout is
vernieuwend in zijn genre, hij zoekt en neemt de vrijheid om zijn lezers te
confronteren met de verbeeldingswereld van een jongen die zichzelf als anders ziet
dan zijn klasgenoten en bij wie de poëtische verbeelding (van het sprookje) steeds
probeert te verzachten, te verlichten, maar ook te tonen, wat in de realiteit van het
leven moeilijk is. Zoals de moderne literatuur zo nu en dan de volwassen lezer uit
zijn veilige, burgerlijke perspectief weet te halen, zo zou je kunnen zeggen dat
Driedelig paard de jeugdige lezer uit zijn comfortzone probeert te halen. Voor de
volwassen meelezer geldt dit vermoedelijk veel minder.
Als ik me voorstel hoe een jeugdige lezer tóch Nu in handige meeneemverpakking
leest (misschien omdat zijn ouders het in een onoplettende bui hebben laten slingeren),
dan vermoed ik dat de onderwerpen die in dit boek worden aangeroerd voor die lezer
een stuk verontrustender kunnen zijn dan de onderwerpen die Van Lieshout in
Driedelig paard adresseert. Het is bovendien de vraag of de jeugdige lezer zich in
dezelfde mate aangesproken voelt in dit boek: de maatschappijkritiek die de bundel
schraagt, richt zich toch vooral op een volwassen lezer. In die zin is Driedelig paard
duidelijker dubbel geadresseerd dan Nu in handige meeneemverpakking. In de latere
bundel adresseert Van Lieshout qua toon en stijl weliswaar twee soorten lezers, maar
onderwerp en thematiek lijken eerder enkelvoudig geadresseerd.
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Dat heeft als gevolg dat Nu in handige meeneemverpakking in de praktijk twee
niet-complementaire leeshoudingen oproept. Door de stijl en de vorm vraagt het
boek om gezien te worden als een cross-overtekst die door kind en volwassene gelezen
kan worden. Door de inhoud en de thematiek wekt het boek meer de indruk van een
dichtbundel specifiek gericht op volwassenen - een indruk die door de
publicatiecontext versterkt wordt. Het lijkt er dus op dat Van Lieshout met Nu in een
handige meeneemverpakking op twee benen hinkt. Het is vermoedelijk die
ambivalentie die ervoor zorgt dat de dichtbundel in het jeugdliteraire veld misschien
(voor de jeugdige lezer) te veel een sprong in het lege is, terwijl de bundel in het
literaire veld voor volwassenen juist iets te weinig verontrustend is.
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Twee heren (1)
Column1
Ted van Lieshout
U valt reuze mee.
O, dat is fijn. Hoezo?
Nou, ik dacht dat u een ontzettend arrogante man was.
Hoe kwam u daar dan bij?
U komt over als, eh... hoe zal ik het zeggen, als een kinderboekenschrijver met veel
poeha.
En u komt daar nu van terug?
Nou nee, eigenlijk.
Maar ik ben nu niet anders dan anders.
Ik zeg het verkeerd. Het is de indruk die u wekt of die in de pers wordt gewekt, of uw
boeken - dat weet ik niet precies. Het hele plaatje Ted van Lieshout, zeg maar.
Misschien heeft dat te maken met het imago van kinderboekenschrijvers. Dat het
keurig nette meneren en mevrouwen zijn die boekjes presenteren bij de thee. Boeken
uit een trommeltje, en je mag er gerust twee. Zoiets?
Zó romantisch worden kinderboekenschrijvers toch niet voorgesteld?
Ik weet het niet. Ik weet niet wat mensen in gedachten hebben bij het beroep
kinderboekenschrijver. Wat is volgens u een kinderboekenschrijver?
Dat is iemand die boeken schrijft met het doel bij te dragen aan de ontwikkeling van
kinderen.

1

De columns verschenen in 1998-1999 in Literatuur zonder leeftijd.
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De ontwikkeling of de leesontwikkeling?
Allebei.
Dus u ziet voor een kinderboekenschrijver een opvoedkundige taak weggelegd? Een
soort maatschappelijk werker of zo.
Dat gaat misschien wat te ver, maar toch wel in die richting.
Ik heb wel eens een mevrouw aan de telefoon gehad die vroeg of ik boeken kon
schrijven voor haar gehandicapte volwassen zoon. Ik zag de noodzaak van dat soort
boeken wel in, maar ik heb het toch niet gedaan, omdat ik dat therapeutische niet zie
als mijn taak. Of laat ik het zo zeggen: ik zie het niet als mijn belangrijkste taak om
boeken te schrijven die voorzien in een specifieke behoefte.
Wat is uw belangrijkste taak dan volgens u?
Het best mogelijke uit mezelf proberen te halen. Proberen om de best mogelijke
boeken te maken.
Ik neem aan dat dat eigenlijk wel voor alle schrijvers geldt.
Misschien moet ik het dan zo zeggen: dat ik probeer om het best mogelijke uit Ted
van Lieshout te halen. Of klinkt dat toch weer arrogant?
Ja, een beetje wel, en dat komt omdat u de indruk wekt dat het om boeken gaat en
niet om de lezers.
In eerste instantie is dat natuurlijk ook zo. Als ik geen boek schrijf, zijn er ook geen
lezers.
Maar u bent kinderboekenschrijver. Dat wijst toch meteen het lezerspubliek aan?
Anders was u wel gewoon schrijver geworden, dus zonder kinderboeken ervoor.
Nou, voor mijn eigen gevoel ben ik dat ook: schrijver. Het is in zekere zin toeval dat
ik kinderboekenschrijver ben geworden.
Als opstapje naar het schrijven voor volwassenen?
Nee, dat niet. Ik voel me binnen de kinderliteratuur heel aardig thuis.
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Dan moet je de verantwoordelijkheid van zo'n beroep ook op je nemen, vind ik.
En dat is, als ik u goed begrepen heb, die zorgfunctie?
Ja, ik vind dat kinderboeken in dienst horen te staan van de ontwikkeling, of laten
we het beperkt houden, de leesontwikkeling van onze kinderen.
Dat doe ik ook wel, maar dat is voor mijzelf niet het hoofddoel. Mij gaat het om het
goede boek en dan zijn er weer anderen die zich bezighouden met de leesontwikkeling.
Onderwijzers, ouders, noem maar op.
U legt de nadruk bij het boek en ik bij het kind.
Nee, dat lijkt me niet helemaal juist. Ik bekommer me wel degelijk om de lezer. Als
ik een voorbeeld mag geven: mijn boek Gebr. gaat over twee broertjes waarvan er
één sterft. Was ik er mij niet van bewust geweest dat het boek voor de jeugd is, dan
had ik voor een andere opzet gekozen. Juist omdat het voor de jeugd is, is dat broertje
al dood vóór je aan het verhaal begint. Op die manier sta je als lezer voor een
voldongen feit en komt de dood van het broertje in het verhaal niet meer zo hard aan.
Op die manier voor kinderen zorgen, ervaar ik wel als mijn taak.
Dat vind ik dus wel een boek dat heel goed kan helpen bij de ontwikkeling van
kinderen, jongeren.
Ik kan ook niet ontkennen dat ik dat boek mede om die reden geschreven wilde
hebben, maar het doel was toch een literair product.
Dat is toch eigenlijk heel aanmatigend? Of het nou literair is of niet, is alleen voor
uzelf van belang, niet voor de kinderen die er wat van op kunnen steken.
Ik geloof dat u mijn standpunt niet wilt zien.
Dat wil ik best, maar ik verdedig mijn eigen standpunt.
Mag ik het eens anders proberen? Na mijn middelbare school ben ik niet naar de
pabo maar naar de kunstacademie gegaan, omdat daar mijn ambities lagen. Eenmaal
werkzaam als illustrator ben ik via via in de kinderboekenwereld beland, maar mijn
achtergrond en belangstelling is natuur-
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lijk hetzelfde gebleven. Ik wil kinderboeken maken vanuit mijn, eh, kunstgevoel, zal
ik maar zeggen.
Dat is toch een verwaande attitude voor een kinderboekenschrijver?
Nou doet u net of het schrijven van kinderboeken iets minderwaardigs is.
Dat is zeker niet wat ik bedoel, maar ik wil wel ageren tegen de taakopvatting die u
erop nahoudt.
Omdat ik kinderen wil laten kennismaken met kunst en literatuur?
In elk geval dat u dat kennelijk belangrijker vindt dan het aanbieden van
leesbevorderende, leuke boeken.
Maar die zijn er toch al? Wilt u nu echt dat alle kinderboekenschrijvers alleen maar
boeken schrijven waarvan het voorspelbaar is dat ze aanslaan? Dan kan ik wel
ophouden met mijn gedichten. Ik krijg regelmatig te horen: meneer Van Lieshout,
vindt u uw gedichten eigenlijk wel geschikt voor kinderen? Alsof een genre dat onder
volwassenen relatief weinig lezers trekt, onder kinderen ineens een populair genre
zou moeten zijn. Poëzie niet populair? Hup, weg ermee!
Maar ik vind helemaal niet dat gedichten voor kinderen afgeschaft moeten worden.
Je kunt juist ontzettend leuke dingen doen met kinderen en poëzie op school. Waar
ze nog wat van opsteken ook!
Nou dan.
Helaas treffen we dat soort gedichten in uw boeken nauwelijks aan.
Dat kunt u niet menen? In Een lichtblauw kleurpotlood heb ik speciaal gedichten
opgenomen voor kinderen die nog niet zo vertrouwd zijn met poëzie.
Maar verder is dat een ontzettend elitair boek. Je krijgt een bonte kermis voor je
neus waar je eigenlijk geen wijs uit kunt worden. En als je zelf al nauwelijks in de
gaten kunt krijgen waar het nou precies over gaat, hoe moet je dat dan ooit
overbrengen aan kinderen?
Gewoon, lezen en kijken tot je er genoeg van hebt. Het is een boek dat niet in één
keer uit is, dat is waar.
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Wat moet een kind nou met een boek dat je niet uit hebt als je het uit hebt?
Dat is nu juist het aardige van poëzie, dat je door herlezing steeds nieuwe dingen
ontdekt. En door steeds opnieuw te kijken, vallen je dingen op die je eerst niet zag.
U moet het boek zien als een gelaagde bundel.
Hoort u het zelf? Daar komt u weer met zo'n hoogdravende term. Wat kan het een
kind nou schelen of een boek gelaagd is? Kinderen lezen wat er staat en als de letters
op zijn, is het boek uit. Klaar.
U generaliseert nu wel heel erg, moet ik zeggen. U gooit kinderen op één hoop en
duwt ze een makkelijk boek door de strot, omdat alleen dat leesbevorderend zou zijn.
Als u een beetje beter naar mijn boek zou kijken, zou u zien dat ik overal in het boek
accenten heb geplaatst die erop wijzen dat de tienjarige hoofdpersoon nogal veel te
maken heeft gehad met ziek zijn...
Hè, gezellig!
Mag ik even uitpraten? Ja? Als u na het laatste gedicht het eerste gedicht opnieuw
leest, valt het u misschien op dat...
Houdt u toch op, meneer! Ik weet allang wat u wilt zeggen, want ik ken uw boeken
onderhand wel. Het zal wel weer iets met de dood te maken hebben, want daar heeft
u patent op.
Hmwja, maar dan alleen in overdrachtelijke zin. Het boek gaat over de existentiële
vraag of...
Wat moet een kind nou met existentiële vragen? Dat weet niet eens wat het betekent.
Maar dat hoeft een kind van mij ook helemaal niet uit het boek te halen. Ik heb u al
eerder proberen uit te leggen dat een boek voor mij een kunstzinnig product is. Ik
moet er zélf met voldoening naar kunnen kijken.
Nou, gaat u maar lekker trots op uzelf zitten wezen, meneer de kunstenmaker.
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U bent onredelijk. Ik probeer alleen uit te leggen dat kinderboeken niet oppervlakkig
hoeven te zijn.
Ik begrijp het best. Al die andere kinderboekenschrijvers maken oppervlakkige boeken,
behalve u. U bent nog arroganter dan ik dacht.
Dat zeg ik helemaal niet! U legt mij woorden in de mond!
U bent een over het paard getilde zak.
Mij best. Lul.
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Twee heren (2)
Column
Ted van Lieshout
Mag ik informatie over het aanvullend honorarium?
Jazeker.
Ik ben heel blij met de vierduizend gulden die ik gestort kreeg voor Gebr., want
daaruit blijkt dat het in de hoogste categorie is beoordeeld. Maar nu heb ik in het
jaarverslag van uw fonds gezien dat Sjoerd Kuyper voor zijn De rode zwaan het
dubbele gekregen heeft. Waarom is dat? Waarom kreeg hij achtduizend gulden
aanvullend honorarium en ik maar vierduizend?
Dat heeft te maken met het aantal woorden.
Dus niet het aantal bladzijden? Want mijn boek heeft 118 bladzijden en dat van
Sjoerd 190. Dat is veel minder dan twee keer zo veel.
Nee, het gaat om het aantal woorden. Als u vierduizend krijgt, telt uw boek meer dan
10.500 woorden en minder dan 35.000.
Daar zit ik echt maar een ietsepiets onder. Het zijn er 34.000. Dat heb ik de computer
laten uitrekenen. Dus als ik duizend woorden meer geschreven had, dan had ik meer
gekregen?
Ja, zesduizend gulden.
Goh, als ik dat geweten had, had ik er wel duizend woorden bijgemoffeld. Wat is
dat nou, duizend woorden. Een dialoogje hier en een beschrijvinkje daar.
Die grenzen zijn nu eenmaal zo vastgesteld. Zou u werkelijk hebben bijgeschreven
omwille van die duizend woorden extra?
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Eh, nee, niet echt.
Meneer Kuyper krijgt achtduizend gulden, zei u? Nou dan moet het aantal woorden
in zijn boek in de vierde trede liggen.
Vierde trede?
Ja, de eerste trede is tussen 3.500 en 10.500 woorden, goed voor tweeduizend gulden,
de tweede tussen 10.500 en 35.000, goed voor vierduizend, de derde tussen 35.000
en 70.000, en de vierde trede is tussen 70.000 en 105.000 woorden.
0, nou, ik heb toevallig zijn boek zitten tellen, zo van: zo veel woorden gemiddeld
per regel maal het aantal regels per bladzijde maal het aantal pagina's, en dan kom
ik uit op iets meer dan tachtigduizend woorden, dus dat klopt wel.
Nou, daar ben ik blij om.
Ja, eh, ik niet eigenlijk. Ik bedoel, ik sta op bijzonder goede voet met Sjoerd en ik
vond zijn boek heel leuk, maar het is toch niet zo goed als het mijne, hoor, vind ik
zelf.
Mooi, beter, best. Wie zal het zeggen, meneer. We hebben maar twee categorieën:
goed en heel goed. Zowel het boek van meneer Kuyper als dat van u zijn beoordeeld
als heel goed. Beter kan dus niet.
Ja, maar in geld uitgedrukt is het boek van Sjoerd toch twee keer zo goed als het
mijne. Zo komt dat in elk geval op mij over. Eigenlijk.
Dat u dat zo voelt, geloof ik wel. Maar wij moeten volgens vaststaande afspraken
verdelen, want anders is er geen beginnen meer aan.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar u weet toch óók wel dat bij het schrijven van een boek
niet het schrijven zelf moeilijk is, maar het schrappen? Het lukte mij om Gebr. van
300 bladzijden terug te schrappen tot 118 bladzijden. Sjoerd emmert in zijn verhaal
door tot 190 pagina's. Het lukte hem niet om zijn verhaal tot de essentie terug te
brengen.
Wij kunnen onmogelijk bepalen of er in een boek wel genoeg geschrapt is. Als een
boek af is, is het nu eenmaal zo lang als het duurt.
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Maar uw Fonds zou voor hetzelfde geld kunnen stellen: wij honoreren niet dat
oeverloos gezever in het boek van Sjoerd, maar de literaire punctualiteit en de no
nonsense van míjn boek.
Ik denk niet dat deze discussie ergens toe leidt.
Maar u bent het toch met mij eens dat je een verhaal moet vertellen in precies genoeg
woorden, en niet in duizenden overbodige woorden meer? Alléén maar om meer
geld te krijgen van het Fonds?
Beweert u dat meneer Kuyper dat gedaan heeft?
Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel het in zijn algemeenheid.
Ik kan daarover niet oordelen; u stelt die vraag aan de verkeerde persoon. Wij zitten
hier om ervoor te zorgen dat u het aan u toegekende aanvullend honorarium ook
daadwerkelijk ontvangt.
Tóch is het op de een of andere manier oneerlijk. Ik heb jaren en jaren aan dat boek
geschreven om te komen tot die 118 bladzijden, terwijl Sjoerd maar een maand of
wat aangerommeld heeft met zijn verhaal. Hij kan gewoon niet zo goed schrappen
als ik.
Ik denk dat u dit moet opnemen met meneer Kuyper zelf.
Nee, natuurlijk niet! Ik ben erg gesteld op die man!
Dat zou ik niet denken, als ik u zo hoor.
Nou, gelooft u mij maar. Ik moet toch gewoon om informatie kunnen vragen zonder
dat hij erbij betrokken wordt? Waar bemóeit u zich eigenlijk mee?
Ik probeer u zo geduldig en redelijk mogelijk te woord te staan.
Nee, u zit een potje te stoken tussen Sjoerd en mij! Daar ben ik niet van gediend.
Hoe dan ook: dank u wel voor de informatie. Goedemiddag.
Goedemiddag.
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Twee heren (3)
Column
Ted van Lieshout
Ooo, ik dacht dat jij pedofiel was!
Hoe kwam je daar nou bij?
Nou ja, dat dacht ik gewoon.
Maar daar moet toch een aanleiding voor zijn?
Jij bent toch homo?
Wat heeft dat ermee te maken?
Ik bedoel, jij bent geen vader en ook geen leraar, dus ik dacht: waarom zou hij nou
voor kinderen schrijven? Hij zal wel pedofiel zijn.
Wat een merkwaardige gedachtegang.
Ja, eigenlijk wel misschien.
Ik kan niet zeggen dat ik nooit eerder gehoord heb dat men mij verdenkt, maar ik
krijg dat alleen te horen als iemand in de gaten krijgt dat ie verkeerd gedacht heeft,
zoals jij nu.
Dus ik ben niet de enige?
Nee, je bent niet de enige. Maar ik snap niet echt waarom mensen dat denken.
Nou, zoals ik al zei: waarom zou iemand als jij nou kinderboekenschrijver geworden
zijn?
Tja, ik zocht een plaats voor mezelf en die vond ik hier. Zo simpel is het eigenlijk.
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Ja, maar ik zag jou een poos geleden op een feest en toen speelde je binnen met twee
kinderen, terwijl alle volwassenen buiten aan het borrelen waren. En echt hoor, je
was kind met de kinderen.
So what? Ik speel een half uurtje met ze en daarna gaan ze weer lekker met pap en
mam mee naar hun eigen huis. Wat zegt dat nou? Jij werkt toch ook voor kinderen?
Waarom verdenken ze jou niet?
Ik ben getrouwd. Ik heb kinderen.
Nou en? Jij rollebolt toch ook wel eens met kinderen?
Ja, maar met mijn eigen kinderen, hè!
Dan bedoel je dus dat ik verdacht ben, omdat ik geen vader ben?
Nou ja, het zal inderdaad wel een vooroordeel zijn.
Dat klopt dan toch niet? Het vooroordeel is nu juist dat onderwijzers verdacht zijn.
Bedoel je heteroseksuele of homofiele?
Maakt dat wat uit?
Eh nee, natuurlijk niet.
Maar evengoed is een ongetrouwde, kinderloze vent die voor kinderen werkt dus
een pedofiel!
Ik wou dat ik niks gezegd had, want nu ben je boos.
Ik heb er zwaar de pest over in dat mensen achter mijn rug om denken dat ik pedofiel
ben, ja. Ik zit gezellig met jou te praten, en dan kom ik er ineens achter wat jij in het
geniep over mij denkt. Daar ga ik eigenlijk wel van over mijn nek, ja.
Jij maakt er nu een probleem van, maar dat is het helemaal niet voor mij, hoor.
Ja, maar voor mij wel! Hoe halen ze het in hun bolle kop?
Het zal toch wel een samenloop van omstandigheden zijn. De meeste
kinderboekenschrijvers zijn ouders of onderwijzers en hebben via die in-
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valshoek belangstelling voor kinderen. Bij jou is dat niet zo. En dan ook nog homo.
En we zien je nooit met een vriend.
0, je maakt er meteen een compleet optelsommetje van!
Jij vraagt hoe zo'n verdenking in de wereld komt, en nu zit ik gewoon mee te denken.
Ik had er niet over moeten beginnen, want je trekt het je te zeer aan.
Nee, ik ben eigenlijk wel blij dat we erover praten, want zo kan ik er misschien achter
komen hoe ik dat vooroordeel over mezelf heb afgeroepen.
Nu doe je net of het jouw schuld is.
Dat bedoel ik niet zo, maar ik heb er wel rekening mee te houden dat die verdenking
tegen mij bestaat.
Hoezo?
Dat spreekt toch vanzelf? Ik weet al meer dan tien jaar dat er mensen zijn die me
verdenken, al sta ik daar niet altijd bij stil. Dan moet ik dat vooroordeel natuurlijk
niet gaan voeden.
Zoals over seks schrijven, bedoel je?
Nee, mijn werk moet daar natuurlijk geheel buiten staan. Of boven staan, moet ik
eigenlijk zeggen. Nee, ik bedoel in mijn omgang met kinderen en volwassenen.
0?
Logisch toch? Ik zorg er altijd zo veel mogelijk voor dat kinderen mij niet aanraken
en omgekeerd. Dat soort dingen. Ik laat toch vrijwel altijd wel zien dat ik afstand
houd.
Is dat niet wat overdreven?
Ach, ik doe dat bijna automatisch, want inmiddels ben ik eraan gewend. Ik wéét dat
mensen niet uitspreken wat ze diep van binnen denken, dus het is maar beter om
voorzichtig te zijn en geen aanleiding te geven voor de vuile gedachten die andere
mensen in hun kop hebben.
Maar fysiek contact met kinderen is toch heel moeilijk te voorkomen?
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Dat gaat ook best wel eens verkeerd, maar daar kun je dan dingen voor bedenken.
Wat vaak voorkomt, als ik op klassenbezoek ga, is dat kinderen na afloop allemaal
op je afstormen met een blaadje voor een handtekening. Voor je het weet, sta je
volkomen ingesloten en er zijn altijd kinderen bij die je dan willen aanraken. Nou,
zodra het eerste kind roept dat ie een handtekening wil, zeg ik dat ze in hun bank
moeten blijven zitten en een blaadje op tafel moeten leggen. Dan kom ik wel langs
met mijn pennetje.
Dat is natuurlijk niet alleen handiger, maar ook overzichtelijker. Zo voorkom je
gewoon dat kinderen gaan dringen.
Daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Nou goed, ander voorbeeld dan. Ik had eens
voorgelezen in een bibliotheek en ik praatte na met een mevrouw. Toen kwam er
een heel klein jongetje van een jaar of vier dat per se mijn aandacht wilde. Hij pakte
mijn been vast, stond aan mijn broek te trekken en jengelde. Maar die mevrouw aan
de andere kant bleef maar lullen, en toen heb ik, terwijl ik naar haar bleef luisteren,
mijn arm om dat joch geslagen, hem opgetild en tegen me aangehouden. Hij was
meteen stil. Pas toen ik dat gedaan had, realiseerde ik me met een schok dat ik niet
had nagedacht bij wat ik deed.
Dat is een hele normale reactie. Volgens mij verdelen alle vaders en moeders hun
aandacht zo.
Ja, maar voor mij was het heel bijzonder, want ik ben een verdacht persoon. Ik keek
haastig rond en zag zijn moeder in de buurt, en die keek helemaal niet bezorgd. Toen
heb ik zeker een minuut of vijf met dat jochie op mijn arm rondgelopen. En toen ik
hem losliet en ergens ging zitten, kroop hij op mijn schoot. En toen ik zag dat zijn
moeder dat ook al niet verdacht vond, liet ik dat zo. Daar heb ik toen erg van genoten:
zo'n klein, warm kindje fijn op mijn schoot zonder dat ik er moeilijk over hoefde te
doen.
Dus toen ik zei dat ik per ongeluk dacht dat je pedofiel was, had ik toch wel een
beetje gelijk.
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Twee heren (4)
Column
Ted van Lieshout
Ik ben er.
0, da's fijn. Waar komt u voor?
Ik kom voorlezen. Eh, ik heb contact gehad met eh.. mevrouw Schnabel.
Die is ziek.
Nou, dan is er vast iemand anders die er wat van weet. Mijn naam is Ted van Lieshout
en ik kom op bezoek bij een paar klassen.
Daar weet ik niets van.
Maar iemand anders waarschijnlijk wel.
Ja, maar wie?
Nou, misschien het hoofd van de school?
Die is naar het zwembad. Zwemles.
Dan zal een andere meester of juf ervan weten, neem ik aan.
Ja, maar ik weet van niks.
Kijk, ik heb een contract van SSS...
SSS?
Stichting Schrijvers, School en Samenleving.
Nooit van gehoord.
Dat is de stichting in Amsterdam die bemiddelt als scholen, bibliotheken, theaters,
enzovoort, een schrijver op bezoek willen hebben.
0.
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Hier staat dat ik vandaag hier aanwezig moet zijn.
Ja, dat zie ik, maar daar is mij niets van bekend.
Maar u kent de school beter dan ik, dus u weet vast wel iemand te vinden die er meer
van zou kunnen weten.
Ik kan toch moeilijk klas na klas gaan storen om iemand te vinden?
Ja, wat wilt u dan dat ik doe? Dat ik klas in klas uit loop om uit te vinden waar ze
op me zitten te wachten?
Bij mijn weten rekent er niemand op u, want dan had ik het geweten.
Nou ja, dan sta ik open voor elke suggestie die u heeft.
Ik heb geen suggesties.
Maar u ziet toch op dit formulier staan dat ik hier moet zijn?
Ja, dat zie ik, maar dat zegt mij verder niks. Uw naam zegt mij ook niks.
Ik ben kinderboekenschrijver en de bedoeling is dat ik voorlees en vragen van
kinderen kom beantwoorden.
Tja, ik zou zo gauw niet weten wie ik daarover moet lastigvallen. Ik heb nog nooit
gehoord van u en ook niet van die eh, stichting, en wij hebben nooit een schrijver op
school, dus waarom nu ineens wel?
Misschien kunt u dan mevrouw Schnabel even bellen. Thuis, bedoel ik. Ze zal wel
niet zo ziek zijn dat ze u niet te woord kan staan.
Dat hoef ik niet te doen, want ze ligt in het ziekenhuis en daar weet ik het nummer
niet van.
Zal ik dan maar gewoon weer naar het station sjokken en een uur wachten op de trein
helemaal terug naar Amsterdam?
U moet doen wat u niet laten kunt.
Ik ben besteld om te komen voorlezen, en ik wil dat u uitzoekt waar ik moet zijn!
In geen geval bent u uitgenodigd om mij te komen commanderen!
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U zou uit uzelf wat behulpzamer kunnen zijn. Ik wil gewoon dat u uitzoekt bij wie
ik moet zijn, nu mevrouw Schnabel verhinderd is. Wat overigens niet aan mij is
doorgegeven.
Wij zijn hier nogal overstuur van het feit dat mevrouw Schnabel ziek is geworden,
maar u walst er overheen.
Dat bedoel ik niet zo. Ik vind het ontzettend naar dat mevrouw Schnabel ziek is
geworden, maar zij heeft hier op school toch een volle klas met kinderen die in de
veronderstelling verkeren dat ik vandaag op bezoek kom. Misschien weet haar
vervanger of vervangster ervan.
Mevrouw Van Rost heeft de klas van mevrouw Schnabel erbij genomen.
Misschien weet zij meer. Kunt u bij haar informeren?
Die heeft nu twee klassen te verhapstukken! Die ga ik toch niet lastigvallen?
Maar ergens op school moet toch informatie te halen zijn? Ergens in de school zitten
kinderen op mij te wachten! Die hebben boeken van mij gelezen en ze hebben vragen
voor me bedacht en het zou toch een vreselijke teleurstelling voor ze zijn als de
schrijver niet opdaagt? Ziet u het voor u? Allemaal huilende kinderen en zo.
Nou goed, dan ga ik wel vragen. Richard zei u dat u heette?
Nee, Ted van Lieshout.
0, nou, ik zal eens informeren.
Ik wacht wel even.
Meneer Elshout? Ik heb overal nagevraagd, maar er zit niemand op u te wachten.
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Ted van Lieshout
Zie mij graag
Kris Nauwelaerts
Ted van Lieshout is een dubbeltalent: hij is schrijver en illustrator. Hij profileert zich
tijdens het prille begin van zijn carrière als illustrator. Dit verandert wanneer hij
illustraties maakt in opdracht van de Blauw Geruite Kiel. De Blauw Geruite Kiel1
was een onderdeel van het kleurenkatern van Vrij Nederland en had Karel Eykman
als redacteur. De poëzie, waaronder die van Eykman, die in de BGK opgenomen
wordt, bezorgt Van Lieshout een schok van (h)erkenning en doet hem opnieuw naar
zijn schrijfpen grijpen2 zonder echter zijn tekenpen uit het oog te verliezen. Als
schrijverillustrator begint hij op een vrijmoedige manier de grenzen van het taalen
beeldspel in zijn werk af te tasten en weigert hij zich in een specifiek stijlhokje te
laten duwen. De stijlwissels in zijn beeldend werk leveren hem regelmatig kritiek
op. Maar liever dan ze achterwege te laten, zal hij ze verdedigen door zijn werkwijze
bij het maken van de prenten aan het boek toe te voegen. Hij hoopt hiermee dat zijn
beeldend werk met een grotere welwillendheid wordt bekeken. Gaandeweg ontpopt
hij zich als een gedreven pleitbezorger van het bekijken en beleven van beeldende
kunst.

Een aarzelend begin
In Hou van mij (Van Lieshout, 2009, p. 249) schrijft Van Lieshout dat zijn eerste
publicatie, het gedicht ‘De achterkant van mijnheer van Vliet’, in 1984 verscheen in
nummer 47 van de Blauw Geruite Kiel (Figuur 3). Hij rept met geen woord over de
publicatie van zijn eerste illustratie in de BGK in 1982. Evenmin komen de illustraties
ter sprake die hij voor de jaargangen 1982, 1983 en 1984 levert. Dat betekent dat hij
in eerste in-

1
2

De Blauw Geruite Kiel wordt voortaan afgekort als BGK.
Ted debuteert als dichter al in 1975 met de publicatie van zes gedichten.
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stantie al door de redactie van de BGK gewaardeerd werd als illustrator. Dat Van
Lieshout de publicatie van ‘De achterkant van mijnheer van Vliet’ als zijn debuut
beschouwt, heeft misschien te maken met het feit dat voor deze publicatie zowel de
tekst als de tekeningen van zijn hand zijn. Het gedicht kan als een
programmaverklaring voor zijn latere werk beschouwd worden: hij voelt zich pas
een volwaardig auteur wanneer hij zowel tekst als beeld naar zijn hand kan zetten
en de klassieke eis tot eenvormigheid van stijl en vorm kan doorbreken.
Een vergelijking tussen zijn eerste illustratie uit 1982 (Figuur 1) en die uit ‘De
achterkant van mijnheer van Vliet’ uit 1984 (Figuur 3) maakt een en ander duidelijker.

Figuur 1

De illustratie uit 1982 is uitgevoerd met pen en inkt en wordt gekenmerkt door
een vlotte, haast achteloos getekende lijn. De staande figuur eist de volledige aandacht
op. Deze kenmerken verraden de invloed van zijn docent illustratie aan de
Rietveltacademie, Piet Klaasse (1918-2001), die veel belang hechtte aan de studie
naar model (Piet Klaasse, 2015). Het sterke zwart-wit contrast, het gebruik van
arcering en het beklemtonen van de personages zijn kenmerkend voor de beeldtaal
van heel wat illustratoren van jeugdliterair werk in de jaren tachtig, onder wie Joke
van Leeuwen, Sylvia Weve, Tom Eyzenbach en Thé Tjong-Khing. De opbouw van
het personage toont ook de invloed van de strip, meer bepaald het
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lijnenspel in de kleding en de contour van het hoofd. Die lijken op de figuren die
striptekenaar Hugo Pratt (1927-1995) in de toen erg populaire stripreeks Corto
Maltese ten tonele voert (Figuur 2).

Figuur 2: Corto Maltese, De ballade van de zilte zee (2011). Details uit respectievelijk p. 113, p. 119,
p. 131

Deze strip werd vanaf eind jaren zeventig gepubliceerd in de Nederlandse
stripbladen Pep en Wordt Vervolgd (Corto Maltese, 2015). In een interview met
Mirjan Noordwijn (2012, p. 14) vertelt Van Lieshout dat hij de Rietveltacademie
met ‘samengeknepen billen heeft gedaan’ en amper geëxperimenteerd heeft met
techniek of beeldtaal. Dat is te merken aan zijn eerste illustratie in de BGK. De figuur
vertoont nauwelijks een geleding: de benen gaan zonder onderscheid over in de romp
en de voorste arm lijkt gewrichtsloos te zijn. Het achterste been is te kort zodat de
bijbehorende voet in een onnatuurlijke hoge positie staat. Het zichtbare oog is erg
schematisch weergegeven en het oor staat ver naar achteren, ter hoogte van de nek.
Dit alles maakt dat, ondanks het vloeiende lijnenspel, de figuur statisch en stroef
oogt. De illustratie toont enkel elementen die in de tekst vermeld worden. Het is een
klassieke, dienstige illustratie die de tekstuele betekenis nauwelijks uitbreidt en ze
niet nuanceert of tegenspreekt.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

De illustraties in ‘De achterkant van mijnheer van Vliet’ zijn niet meer zo dienstig
(Figuur 3).
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Figuur 3: ‘De achterkant van mijnheer van Vliet’, ontleend aan Hou van mij (2009), p. 251

De illustraties zijn een onderdeel van de vertelling. Het narratieve gegeven - een
onvolledig getekende figuur vraagt verschillende tekenaars hem te willen
vervolledigen - is op maat van de illustraties uitgewerkt. De pagina bevat meerdere
illustraties die verwijzen naar het werk van collegaillustratoren zoals Peter Vos
(Figuur 4), Tom Eyzenbach (Figuur 5) en Joke van Leeuwen (Figuur 6).

Figuur 4

Figuur 5

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

Figuur 6
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De illustraties waarin Van Lieshout zijn eigen beeldtaal hanteert tonen een
zelfverzekerd tekenaar die de pen met zwier hanteert. De verwijzingen naar de strip
zijn minder prominent. De personages zijn vlot en beweeglijk uitgewerkt en domineren
het beeld. Niet-realistische verhoudingen en stileringen dragen bij tot de expressiviteit
en werken niet meer storend zoals in zijn illustratie uit 1982. De lijnvoering toont
een grote variatie in ronde en scherpe vormen. De sterke accenten in de lijndikte
geven het beeld een ritmische interpunctie die de tekstuele ritmiek weerspiegelt.

Een groeiende ambitie
De speelse vrijmoedigheid waarmee stijlvermenging, seksueel getinte en racistische
thema's verweven worden, getuigt van een ambitieus visueel en tekstueel auteurschap.
Een dergelijke publicatie is in het Vlaanderen van 1984 ondenkbaar. De opleiding
en het milieu waarin een net afgestudeerde grafisch vormgever/illustrator begin jaren
tachtig terecht komt zijn in Nederland dan ook erg verschillend van de Vlaamse. Een
opleiding illustratie en een progressief platform zoals de BGK zijn in Vlaanderen
niet voorhanden. De meeste Vlaamse illustratoren die gedurende de jaren tachtig
bekendheid verwerven, werken voor en worden opgeleid door de redacties van de
didactische en katholiek geïnspireerde kindertijdschriften van de Goede Pers te
Averbode.3 In Nederland heerst er gedurende de jaren zeventig een anarchistische
sfeer aan de academies door de invloed van politiek-sociale protestbewegingen zoals
provo, de krakers, het feminisme en het milieuactivisme (De Bodt, 2014, p. 22). Ook
het artistieke gedachtengoed van Cobra4 oefent nog een sterke invloed uit. Cobra is
een groep avant-garde kunstenaars die na de Tweede Wereldoorlog op zoek gaat
naar de diepste, eigenlijke waarden van de kunst. Die moeten de kunstenaar bevrijden
van musea, kunstwetenschap en de artistieke canon zodat hij/zij midden in de
gemeenschap kan gaan staan. De Cobra-kunstenaars stellen zich op als een groep
spontane kinderen die het leven zelf

3
4

Uitgeverij De Goede Pers bracht in de jaren tachtig onder andere de tijdschriften Doremi,
Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland uit.
Cobra is een samentrekking van Copenhagen, Brussel en Amsterdam. De groep ontstond in
1948 en had gedurende de jaren zestig en zeventig een grote invloed. Bekende leden waren
Karel Appel, Asger Jorn, Lucebert, Constant en Pierre Alechinsky (Stokvis, 1992).
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stelt tegenover de als inhoudsloos ervaren vorm van de gecanoniseerde schilderkunst
(Stokvis, 1992). Het toverwoord aan de kunstacademies in de jaren zeventig is
autonomie, zodat de studenten in eerste instantie bezig zijn met het ontwikkelen van
een eigen persoonlijkheid. Het beheersen van academische vaardigheden zoals de
techniek van het schilderen met olieverf en de studie van het perspectief of de
anatomie zijn uit den boze. De autonomie van de kunstenaar vereist ook dat hij zich
ver weg houdt van commerciële oogmerken (De Bodt, 2014, p. 228). Het vak
illustratie wordt omwille van de figuratieve, academische, anekdotische en
commerciële aspecten als minderwaardig beschouwd en is bijgevolg niet erg populair.
Illustratie wordt steeds vaker gezien als een onderdeel van een toegepaste
kunstopleiding zoals grafische of reclamevormgeving.
De autonome en anarchistische tendensen in de Nederlandse maatschappij van de
jaren tachtig zorgen er echter voor dat progressieve uitgevers, radio- en
televisiemakers behoefte hebben aan kunstenaars die net dat academische met het
autonome kunnen verenigen om een jeugdig publiek te bereiken. Want een van hun
voornaamste doelstellingen is dat jeugdige publiek zelfbewuster te maken.
Jeugdliterair werk wordt in sociaal woelige tijden wel vaker ingezet als ideologisch
vehikel (Metcalf, 2006, p. 213) zodat er een duidelijker vorm van communicatie
vereist is dan in artistiek werk voor volwassenen dat door zijn experimentele karakter
vaak enkel door een culturele elite wordt gewaardeerd. Van Lieshout is aangenaam
verrast wanneer hij merkt dat de poëzie in de BGK onopgesmukt en begrijpelijk is
(Van Lieshout, 2009, p. 249). In de jeugdliteratuur van de jaren tachtig taant de
invloed van het realisme van het zogenoemde probleemboek. Dat laat kinderen
kennismaken met maatschappelijke problemen zoals drugsmisbruik of racisme en
wil lichamelijke taboes doorbreken. Er is ruimte voor groteske humor die gevestigde
waarden en autoriteit hekelt. De artistieke en literaire kenmerken van het kinderboek
worden belangrijker en jeugdauteurs profileren zich met steeds meer nadruk als
autonome kunstenaars. De BGK, Sesamstraat en Het Klokhuis blijken, in combinatie
met de hierboven geschetste evolutie in de jeugdliteratuur, de ideale voedings- en
vormingsbodem te zijn voor Van Lieshout. Hij combineert zijn illustratief werk met
het schrijven van poëzie, verhalen, theater- en liedjesteksten voor kinderen en jongeren
en profi-
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leert zich hierdoor steeds duidelijker als een eigenzinnig jeugdauteur. Zijn publicaties
in de BGK bezorgen hem voldoende krediet om in 1986 een eerste en in 1987 een
tweede gedichtenbundel uit te brengen: Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen
en Als ik geen naam had kwam ik in de Noordzee uit. Heel wat illustraties en gedichten
in Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen verschenen eerder in de BGK. Nieuwe
illustraties zijn uitgevoerd in dezelfde vlotte, schetsachtige stijl om van de bundel
een samenhangend geheel te maken (Van Lieshout, 2009, p. 249). In zijn tweede
bundel Als ik geen naam had kwam ik in de Noordzee uit grijpt Van Lieshout de kans
om te tonen dat hij zich als illustrator niet aan één stijl wil binden (Figuur 7).

Figuur 7: Illustratie bij het gedicht ‘Onze Vader’, ontleend aan Hou van mij (2009), p. 15

De illustraties voor deze bundel zijn niet langer uitgevoerd met lange vloeiende
lijnen maar met korte, strakkere lijnen en streepjes. Ze zijn trager en bedachtzamer
uitgevoerd (p. 252). Er zijn echter belangrijker verschillen in de figuratie.5 De hoofden
worden groter ten opzichte van de romp terwijl handen en voeten kleiner en smaller
worden. De personages krijgen hierdoor een kinderlijk aspect en passen zodoende
beter binnen het idioom van de jeugdliteratuur. Vaak krijgen de personages het
karakter van een marionet omdat de ledematen als aparte, elkaar overlappende

5

Onder figuratie verstaan we de visuele kenmerken van een personage. Die worden bepaald
door de opbouw, vormverhouding, lijnvoering, houding en expressie van het voorgestelde
personage. De figuratie is bepalend voor het karakter dat de kijker aan het personage toekent.
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vormen worden getekend. De neus heeft een zware contourlijn en loopt door tot in
het voorhoofd. De ogen en de oren hebben een spitse vorm. De ogen worden
verbonden met de neus zodat het lijkt alsof de personages een (Trojaanse) helm of
een masker dragen. De personages worden complexer: ze bezitten de aandoenlijke
afhankelijkheid van een marionet, de onbevangen kwetsbaarheid van een kind en de
defensieve mentaliteit van een krijger.
Voor zijn volgende bundel Och, ik elleboog me er wel doorheen (1988) gebruikt
Van Lieshout de techniek van de gewassen inkttekening. Een nog vochtig tekenblad
doet de inktlijnen uitlopen en vormt grillige patronen en in elkaar vloeiende grijstonen.
Deze techniek leidt tot een opvallend picturaal verschil met de illustraties in zijn
vorige bundel (Figuur 8).

Figuur 8: Illustratie bij het gedicht ‘Aan tafel’, ontleend aan Hou van mij (2009), p. 22

De figuratieve kenmerken blijven eerder constant: grote hoofden, neuzen die
doorlopen in het voorhoofd en kleine handen. De ogen worden groter zodat het
kinderlijke karakter van de personages sterker wordt. De ronde en in elkaar
overlopende vormen verlenen de personages een grotere aaibaarheidsfactor.

Doordachte veelzijdigheid
Om een eventuele negatieve reactie op (alweer) een andere illustratiestijl voor te
zijn, voegt Van Lieshout aan zijn bundel beschrijvingen toe van zijn werkwijze ‘zodat
kinderen het zelf ook eens konden proberen’ (p. 253). Dit is een bepalende stap in
de artistieke opvatting van zijn visuele auteur-
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schap en hij zal dit principe - het beschrijven van de werkwijze van zijn illustraties
- nog vaker toepassen. Eerder dan toe te geven aan de verwachting om stijlvast te
worden, kiest Van Lieshout er voor om uit te leggen hoe hij zijn illustraties heeft
gemaakt. In een artikel voor Elke dag schrijf ik een boek (1987) pleit hij voor een
kindergalerie waar jeugdboekenillustratoren - niet-boekgebonden - werk tonen naast
jeugdwerk van beroemde kunstenaars en getalenteerde kinderen. ‘Want waarom zou
de optimale prestatie van een vierjarige geen vorm van kunst zijn? Alle volwassen
kunstenaars zullen erkennen dat ook zij zich nog ontwikkelen en dat ook zij hun
beste werk nog moeten maken’ (Van Lieshout, 1987). Hij verzet zich dus duidelijk
tegen het onderscheid tussen toegepaste en autonome kunst en verdedigt de waarde
van de kindertekening, niet als kunstvorm, maar als onderdeel van een artistiek
proces. Met deze opvatting treedt hij in de voetsporen van Wassily Kandinsky
(1866-1944) en Paul Klee (1879-1940). Deze kunstenaars bestuderen hun eigen
kindertekeningen, die van hun kinderen of van kinderen van kennissen en zijn de
eerste vrije kunstenaars die de beeldtaal van de kindertekening direct in hun werk
integreren (Golomb, 2003, p. 120). Klee gebruikt de kindertekening enkel als
waardevol vertrekpunt voor zijn artistiek werk terwijl Van Lieshout haar als een
stadium in een artistiek ontwikkelingsproces beschouwt. In zijn volgende bundels
is de invloed van Klee in een aantal prenten opvallend, meer bepaald in de abstracte
prenten met gekleurde vlakken.
Met de bundels Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel (1990) en Multiple noise
(1992) gaat Van Lieshout verder op de door hem ingeslagen weg en doorbreekt hij
de visuele stijleenheid die in zijn vorige bundels nog aanwezig is. In Mijn botjes zijn
bekleed met deftig vel combineert hij zijn teksten met prenten die een brede waaier
aan stijlen, gaande van abstracte composities (Figuur 9) tot vrij realistische
naaktstudies (Figuur 10), tonen. In sommige prenten duikt de figuratie uit zijn vorige
bundels op (Figuur 11) en voor het eerst gebruikt hij foto's. Van Lieshout besteedt
erg veel tijd aan het nabootsen van grafische technieken met behulp van huis-, tuinen keukengereedschappen en legt in het boek uit hoe hij de prenten gemaakt heeft.
Hij gebruikt ook heel wat teken- en schildertechnieken: pastel, aquarel, gewassen
inkttekening, vetkrijt, potlood en gouache.
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Figuur 9: Gedicht en illustratie ‘Hoe is het gekomen dat ik oorlog haat’, ontleend aan Hou van mij
(2009), p. 49

Figuur 10: Gedicht en illustratie ‘Ik ben een wolk’, ontleend aan Hou van mij (2009), p. 55
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Figuur 11: Illustratie (detail) bij het gedicht ‘Viskoning’, ontleend aan Hou van mij (2009), p. 37
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Multiple noise toont niet de diversiteit van stijlen en technieken van de vorige bundel,
maar is in illustratief opzicht een hoogtepunt. De tekstbeeldinteractie is gelaagd en
divers omdat de lezer vanuit de tekst nauwelijks aanwijzingen krijgt om het beeld te
‘lezen’ en omgekeerd. Het is ook een van de weinige bundels waarin tekst en beeld
als gelijkwaardige componenten optreden en in elkaar vloeien (Figuur 12).

Figuur 12: Illustratie en gedichten ‘Thuis’ en ‘Adv’, ontleend aan Hou van mij (2009), p. 61

Het onderdeel ‘Bewogen gedichten’ fungeert als een louter visuele sequens en
toont Van Lieshouts tekentalent dat in staat is beweging en emotie uit te puren tot
hun visuele essentie. Na Multiple noise verschijnen een aantal bundels die soberder
zijn qua illustratie en techniek, zoals Begin een torentje van niks (1994), dat een
cartoonachtig personage introduceert dat in Twee ons liefde (2008) weer opduikt.
Het verwijst naar
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eerdere personages vanwege de grote neus en de handen die met een aantal lijntjes
worden weergegeven (Figuur 13).

Figuur 13: Ontleend aan Hou van mij (2009), p. 191

Figuur 14: Ontleend aan Hou van mij (2009), p. 48

De sobere bundels worden afgewisseld met bundels die qua opzet en diversiteit
verwijzen naar Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel. Hoewel de prenten in deze
dichtbundels opvallend zijn vanwege hun diverse voorkomen, fungeren ze meestal
als begeleiding of drager van de tekst. Gedrukte letters veronderstellen immers een
plat vlak omdat het eendimensionale grafische tekens zijn. Bovendien vereisen ze
een eerder egale achtergrond om de leesbaarheid niet te verstoren. Dit veroorzaakt
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vaak een conflict met de suggestie van ruimte (Figuur 10), diepte of de textuur van
een illustratie. Om dit conflict op te lossen wordt soms een uitsnede gemaakt (Figuur
14) of een apart vlak voorzien (Figuur 15) waardoor de tekst het beeld letterlijk
aantast. Meestal blijven tekst en beeld op veilige afstand van elkaar.
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Figuur 15: Ontleend aan Hou van mij (2009), p. 25

Figuur 16: Ontleend aan Driedelig paard (2011), pp. 40-41

In Driedelig paard (2011) hanteert Van Lieshout voor zijn illustraties een grafische
beeldtaal die minder in conflict komt met de tekst. De tekeningen zijn egaal gekleurde
silhouetten die geen diepte of textuur vertonen en daardoor makkelijk met de tekst
gecombineerd kunnen worden (Figuur 16). Tekeningen die meer detail vertonen
(Figuur 17) en de foto's van de beeldsonnetten worden gescheiden van de tekst (Figuur
18). Sommige spreads zijn een prachtig voorbeeld van de manier waarop Van Lieshout
speelt met typografie, fotografie en illustratie (Figuur 19). Het ritme van de ‘regels’
van het beeldsonnet verwijst naar het typografische ritme van de tekstregels zodat
de letters met de kenmerken van het fruit worden verbonden en omgekeerd. Letters
hebben immers ook steeltjes en een bepaalde ronding, terwijl de schuine richting
van de appels en de peren een soort cursief is en er afgewisseld wordt tussen grote
en kleine ‘letters’. De vorm van het koekje loopt subtiel door in de foto, zodat het
daar even op de voorgrond komt. De kleur van het koekje verwijst ook naar het fruit.
Het geheel hangt qua tekstuele betekenis maar met enkele woorden aan elkaar. Er is
een zee aan interpretaties beschikbaar voor de kijker/lezer.
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Figuur 17: Ontleend aan Driedelig paard (2011), pp. 58-59

Figuur 18: Ontleend aan Driedelig paard (2011), pp. 46-47

Figuur 19: Ontleend aan Driedelig paard (2011), pp. 74-75

Gaandeweg wordt de getekende illustratie in het beeldend oeuvre van Van Lieshout
minder belangrijk ten voordele van collages en al dan niet gemanipuleerde foto's.
Die wijken af van de getekende of geschilderde illustraties omdat ze vaak als een
reeks zijn opgevat. Hierdoor verwijzen ze naar de kunst van de Nul-beweging. Deze
artistieke avant-garde beweging uit de vroege jaren zestig verzet zich tegen de
individualistische expressie van de Cobra-beweging en stelt hier tegenover een seriële,
anti-individualistische en anti-expressieve kunstvorm (Haveman, 2015). Ze laat zich
inspireren door Marcel Duchamp (1887-1968) die stelde dat het idee voldoende was
om een ding tot kunst te maken. De Nul-kunstenaars gaan aan de slag met voorwerpen
die ze in hun directe omgeving vinden en die ze op een repetitieve manier kunnen
gebruiken. Zo werkt Henk Peeters
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(1925-2013) met veertjes (Figuur 20) of met water gevulde plastiek zakjes (Figuur
21).

Figuur 20: Henk Peeters, Trillende veertjes 8-14 (1961-1967)

Figuur 21: Henk Peeters, Waterzakjeswand (1964)

Door de tegengestelde kenmerken van Cobra (de zwierige, expressieve lijn) en
die van de Nul-beweging (serieel, ‘onpersoonlijk’ werk) te willen combineren maakt
Van Lieshout het zich niet makkelijk.

Eigenzinnige liefde voor het beeld
De houding die Van Lieshout aanneemt tegenover zijn illustratief werk vertoont een
aantal merkwaardigheden. Illustreren, in de zin van telkens eenzelfde figuur in
eenzelfde stijl te moeten tekenen, vindt hij niet leuk (Van Lieshout, 2009, p. 252).
Voor heel wat illustratoren is dat nochtans erg belangrijk omdat ze steeds meer
facetten van de belangrijkste personages kunnen tonen. De lezer kent deze personages
na het bekijken en lezen van het boek dan ook vrij goed. Bij Van Lieshout moet de
lezer hiervoor meerdere boeken lezen. Dan pas kan je merken dat niet alleen tekstuele,
maar ook visuele thema's hernomen worden vanuit verschillende invalshoeken en
dat bepaalde personages steeds weer opduiken, zij het afgebeeld door middel van
verschillende technieken. Van Lieshout zegt pas gelukkig te zijn wanneer hij
vernieuwend werk kan maken zodat het vaak afwijkt van wat gangbaar is (Noordwijn,
2012). In het licht van deze
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uitspraak is het de moeite waard zich af te vragen waarom Van Lieshout geen
illustraties voorziet in zijn boek Gebr. (1996). Dat dit boek is bedoeld voor jonge
adolescenten kan een reden zijn, omdat, naarmate het doelpubliek ouder wordt, ook
de neiging toeneemt om illustraties te weren (De Bodt, 2014). De opzet en de tekstuele
en visuele inhoud van Multiple noise tonen echter aan dat het ook voor oudere lezers
aantrekkelijk kan zijn om illustraties te voorzien èn uit te leggen hoe ze ontstaan en
uitgevoerd zijn. In een interview voor de Volkskrant (Maas, 1991) zegt hij boos te
zijn omdat de Penseel-jury zijn illustraties voor Mijn botjes zijn bekleed met deftig
vel niet bekroond heeft.6 Hij voelt zich miskend als illustrator en vormgever. Tegelijk
geeft hij toe sommige illustraties in het boek ook niet mooi te vinden. En in een
interview voor NRC-Handelsblad (Eiselin, 1995) stelt hij nadien dat de gedichten
sfeerbepalend zijn en de tekeningen sfeerverhogend.
De bekommernis van Van Lieshout om aandacht en waardering te vragen voor de
beeldende aspecten van zijn werk is reeds merkbaar bij de publicatie van De
achterkant van mijnheer van Vliet. Hij vraagt die aandacht gelukkig niet op een
belerende en eisende toon. In het interview voor de Volkskrant (Maas, 1991) zegt
hij, doelend op zijn illustraties voor Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel: ‘Ik wilde
de rijkdom en reikwijdte van moderne beeldende kunst enigszins inzichtelijk maken
voor kinderen. Zodat ze zelf ook aan de slag gaan.’ Door enkel uit te leggen hoe hij
zijn illustraties maakt laat hij het interpreteren over aan de kijker. Deze bekommernis
zet hem er ook toe aan om een gelijkaardige manier het beeldend werk van anderen
te bespreken met als resultaat de reeks Papieren Museum. De besprekingen gaan
steeds uit van de visuele kwaliteiten van de werken, maar kunnen ook kunsthistorische
informatie of een persoonlijke bespiegeling bevatten. Door zijn persoonlijke, soms
haast fysieke, reactie op gekende en minder gekende meesterwerken te beschrijven,
presenteert Van Lieshout het bekijken en reageren op kunst als een gewone,
menselijke activiteit. De kijker mag een meesterwerk daarom ook gewoon niet goed
vinden. Hij vindt het ook belangrijk dat mensen zelf beeldend aan de slag gaan. Niet
meteen om verheven kunstwerken te

6

Hij kreeg wel een Zilveren Griffel, Peter Vos kreeg het Gouden Penseel.
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maken, maar als een eenvoudige, menselijke manier om zich uit te drukken.
Het bekijken, vergelijken en bedenken van beelden, het ontwerpen en uitvoeren
van beelden en het denken over en reageren op beelden, dit alles heeft een centrale
functie in het artistieke werk van Van Lieshout. Het is voor hem echter ook de
voorwaarde om als een gelukkig mens te kunnen functioneren. Het negeren of
onderwaarderen van de waarde van zijn beeldend werk, en bij uitbreiding die van
de beeldende kunsten, lijkt hem persoonlijk te raken en brengt hem uit zijn evenwicht.
Zijn beelden geven niet alleen blijk van zijn veelzijdige en eigenzinnige
persoonlijkheid, ze vormen er een substantieel onderdeel van. En hiervoor wil hij,
overigens zeer terecht, graag gezien worden.
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‘Voor mij danst hij op papier’
In gesprek met uitgever Henny Bodenkamp over haar samenwerking
met Ted van Lieshout
Linda van Scherrenburg
Henny Bodenkamp was bij Van Goor vijfentwintig jaar lang de uitgever van Ted
van Lieshouts kinderboeken. Ze kwam voor het eerst in aanraking met zijn werk
door zijn bijdrage aan De Blauw Geruite Kiel, de jongerenpagina van Vrij Nederland.
‘Het viel mij op hoe vernieuwend de toon en de invalshoek van zijn werk waren,’
zegt ze. ‘Zijn verhalen prikkelden de fantasie, ze waren brutaal en uitdagend; ademden
vrijheid van denken uit. Voor Ted bestonden er geen eenduidige oplossingen en met
politiek correcte inhoudelijkheid wilde hij al helemaal niets te maken hebben. Wat
hij schrijft, is fris en humoristisch en zijn wat hoekige tekeningen waren toen ook al
heel krachtig.’
Zonder aarzeling belde Henny hem op en maakte een afspraak. Hij woonde hartje
Amsterdam, op het Rembrandtplein, op de hoek van het plein en de Halvemaansteeg,
boven een café, vertelt ze. Ze herinnert zich dat hij een beetje verlegen was en een
waakzame indruk maakte, en ook dat ze zich daarom zelf wat onzeker voelde. ‘Hij
was weliswaar aardig, maar straalde iets heel kritisch uit. Hij wist precies wat hij
wilde,’ zegt ze. En over zijn tekeningen: ‘De tekeningen die hij mij liet zien waren
totaal anders dan degene die hij voor De Blauw Geruite Kiel maakte, het waren
tekeningen uit zijn Rietveldtijd. Ze waren veel academischer en je zag er duidelijk
de invloed in van zijn leermeester Piet Klaasse. Het waren balletimpressies, heel
virtuoos. Als ik mij goed herinner had Ted zelf ook wel danser willen worden. Het
is er niet van gekomen, maar voor mij danst hij op papier. Toen ik hem destijds
uitnodigde om een prentenboek te maken, zei hij dat hij liever een boek wilde
schrijven. Ik vond dat heel ambitieus en had geen idee of hij dat kon, omdat je voor
een boek een veel langere adem nodig hebt dan voor een getekend krantenverhaal.
Maar het lukte
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en hij debuteerde met Raafs Reizend Theater (1986). Ted is een duizendpoot.’

Kunstenmaker
Als afgestudeerd illustrator en grafisch vormgever deed Ted het liefst alles wat met
zijn boek te maken had zelf. Hij tekende illustraties bij zijn verhalen en ontwierp
bovendien het omslag. In Literatuur zonder leeftijd1 vertelde hij dat hij een boek als
een homp klei ziet waarvan hij ‘een werk van kunstenmaker Ted van Lieshout’
boetseert.
‘In een boek van Ted was alles onlosmakelijk met elkaar verbonden,’ zegt Henny.
‘Zijn illustraties sloten naadloos aan op zijn teksten.’ Ze vond het niet vervelend dat
Ted als auteur ook de rol van vormgever op zich nam. ‘Hij was goed opgeleid en
had gevoel voor grafische vormgeving en kleur. Hij had verstand van de technische
kant van het maken van een omslag. Ted was niet alleen ontzettend creatief, maar
leverde ook kwalitatief goed werk af.’

Vol overtuiging
Henny heeft Ted leren kennen als een onafhankelijk, zeer getalenteerd auteur, en
denkt terug aan een prettige samenwerking. ‘Ted ging zijn eigen weg. Ik heb nooit
onderwerpen hoeven aandragen voor nieuwe verhalen.’ Ze belde hem zo nu en dan
op om te vragen hoe het ging, dan dronken ze samen een kop koffie of gingen ze
ergens lunchen. Uiteindelijk leverde Ted zijn manuscript in, waarna het proces van
discussiëren, redigeren en herschrijven begon. Henny en Ted voelden elkaar daarin
goed aan en net als veel andere auteurs wist Ted op het moment dat hij zijn manuscript
inleverde eigenlijk al welke passages hij zou moeten gaan aanpassen; Henny
bevestigde dan dat vermoeden. In sommige gevallen

1

Leeflang, Lieshout, Lodeizen, ‘Henk Peters in gesprek met Ted van Lieshout.’ Literatuur
zonder leeftijd, 10 (40), 1996, pp. 443-452.
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konden de twee het echter niet helemaal eens worden. ‘Ik heb Gebr. als uitgever
altijd een moeilijke titel gevonden,’ vertelt Henny. ‘Het klinkt niet lekker en het leest
niet lekker. Bovendien is het een ouderwets woord, dat de jeugd waarvoor het boek
bedoeld is misschien niet eens meer kent.’ Daarmee staat ze lijnrecht tegenover Ted,
die deze titel om verschillende redenen perfect vindt passen bij het boek. In het
interview met Henk Peters2 vertelt hij: ‘Ik was laaiend enthousiast over de titel omdat
die ene afkorting het hele verhaal samenvatte en tóch op meerdere manieren uitlegbaar
was. Het is de officiële afkorting van gebroeders, een woord dat eigenlijk alleen nog
gebruikt wordt als broers een zakelijke relatie hebben. Die verwijzing vond ik an
sich wel aardig. Maar in advertenties betekent Gebr. meestal gebruikt, en ook dat
kwam mij van pas. Het kan ook gebroken betekenen, en sommige kinderen, zo bleek,
hebben de klok horen luiden en denken dat het staat voor gebroedsels. [...] Ook
visueel heeft de afkorting een betekenis. Er staat een punt voor het hele woord is
uitgeschreven. Dat is dan ook wat er met de broers gebeurt: de broederschap houdt
voortijdig op. Dat dat toch niet helemaal waar is, moet blijken uit de punt op het
omslag. Die staat veelbetekenend op groen.’ Het was niet nodig om in discussie te
gaan over het al dan niet veranderen van de titel. ‘Ted kan in discussies heel erg
overtuigend zijn en het is een steengoed boek. Uiteindelijk past de titel mooi op het
omslag; het woord Gebr. misstaat niet tegen de gevel van het pakhuis dat erop
afgebeeld staat.’

Trots
Aan de verschijning van Gebr. in 1996 ging veel vooraf. Ted heeft bijna vijf jaar aan
het manuscript gewerkt. Henny herinnert zich dat hij zijn manuscript op precies het
juiste moment van zijn schrijfproces bij haar inleverde, hij was eraan toe om zijn
werk met zijn uitgever te delen. In de

2

Zie noot 1.
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twee jaren die volgden, heeft Ted zijn verhaal maar liefst zeven keer herschreven.
‘Ik vond het verschrikkelijk,’ vertelt Henny. ‘Iedere keer moest ik weer tegen hem
zeggen dat dit het toch nog net niet was. Hij wist dat zelf ook al, nog voordat ik het
gelezen had.’ Ze bewonderde hem om zijn professionaliteit en vooral om zijn
doorzettingsvermogen. ‘Ik heb wel eens gezegd “stop het eens in een la en pak het
over een half jaar weer”, maar dat was geen optie. Hij wilde dit voor hem zo
belangrijke boek afmaken en hij wilde dat het perfect was.’
Ted was in staat om een roman te schrijven over een periode in zijn leven die heel
bepalend was geweest. Hij moest daarvoor afstand nemen en dat lukte niet altijd.
‘Het verhaal gaat al gauw met je op de loop als het onderwerp je zo aan het hart gaat.
Ted had de neiging af te dwalen, waardoor het verhaal een dagboek werd.’ Henny
is erg trots op Ted en op Gebr. ‘Het is een prachtig boek geworden, een heel
emotioneel boek ook, met uitgesproken personages en een fantastische beschrijving
van de relatie tussen de moeder en het kind.’ Ze is nog steeds diep onder de indruk
van het boek. ‘Er is geen regel die er niet in thuishoort.’

Onafhankelijk

Teds moeder is erg belangrijk voor hem. Henny weet nog dat hij haar overal bij
betrok. Ze was bij elke feestelijke gelegenheid en hij vroeg haar vaak om haar mening.
Hij hechtte veel waarde aan wat ze zei, maar ging uiteindelijk altijd zijn eigen weg.
Ted liet zich door niemand leiden. Hij is onafhankelijk en eigenwijs, net als de
personages in zijn boeken. ‘Ted kan zich heel goed verplaatsen in de leefwereld van
jonge kinderen,’ vertelt Henny. ‘Wij volwassenen denken vaak hetzelfde als kinderen,
maar uiten die gedachten in andere woorden en hebben er andere associaties bij. Ted
transponeert de gedachten die hij als volwassene heeft op kinderen van vier en vijf
jaar. Dat doet hij zo ontzettend goed, zo subtiel. Ik denk dat kinderen zich er helemaal
in herkennen.’ Eén van
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Henny's favoriete boeken is Kind te huur, over het meisje Pipet, dat een advertentie
ophangt in de supermarkt met daarop: KIND TE HUUR. KIND ZONDER OUDERS
VERHUURT ZICH AAN OUDERS ZONDER KIND. ‘Ze is een weerbarstig type; stout, leuk
en vrolijk.’

Solidariteit
Ted is, net als zijn werk, opvallend en uitgesproken. ‘Ik kan me die keer dat ik voor
het eerst bij hem op bezoek kwam nog goed herinneren. Er stond een grote mand in
zijn woonkamer, vol met bollen wol en breipennen.’ Een man die een trui aan het
breien was, dat had Henny nog nooit gezien. ‘Ik vond het heel bijzonder en ook
onbegrijpelijk dat hij er plezier aan beleefde. Ik vind breien zelf helemaal niks,’ zegt
ze er grinnikend achteraan.
Teds reactie op haar voorstel om op zijn verjaardag langs te komen met een grote
bos bloemen, heeft Henny na al die jaren nog steeds onthouden: ‘Nee hè, alsjeblieft
joh, dat verdort. Wat moet ik met die lijken in een vaas?’ In het vervolg moest ze
hem maar een reep chocolade geven.
Henny en Ted konden het erg goed met elkaar vinden. Toen de uitgeverij in zwaar
weer terechtkwam, besloot Ted om zijn boeken toch bij Van Goor te blijven uitgeven,
vanwege Henny. ‘Ted is een solidaire man. Hij was altijd eerlijk en oprecht en hield
zich aan zijn afspraken.’ Henny vertelt dat ze er toentertijd voor gekozen heeft om
Teds gedichten niet te gaan uitgeven. Het is erg ingewikkeld om poëzie te verkopen
en op dat moment vond ze het te riskant. Vanaf dat moment publiceerde Ted zijn
dichtbundels bij uitgeverij Leopold. Henny vond dat best spannend. Als hij het goed
naar zijn zin had bij Leopold, zou hij daar misschien ook zijn proza willen uitgeven.
Dat is niet gebeurd. ‘We waren alle drie betrouwbaar. Ted heeft nooit geprobeerd
om een poëziebundel bij mij uit te geven of een prozabundel bij Leopold. Iedereen
heeft zich aan zijn afspraak gehouden.’

Cabaretesk
Henny noemde Ted eerder al een duizendpoot. Hij schrijft proza en poëzie, hij
illustreert en hij ontwerpt. Hij werkt voor de SSS (Schrijvers School Samenleving),
heeft veel voor het televisieprogramma Sesamstraat ge-
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daan en dan schreef hij ook nog liedjes voor Karin Bloemen en zelfs voor André van
Duin. ‘Hij kan dat omdat hij cabaretesk is in zijn werk,’ zegt Henny. ‘Hij heeft humor
en zijn teksten zijn scherp. Het lijkt soms wel of hij een verbond sluit met zijn lezers,
zonder daarbij hun ouders belachelijk te maken. Toch lees je zijn kritiek tussen de
regels door. Zijn teksten zijn die van een vrij mens, geschreven door een totaal
onafhankelijke geest. Dat spreekt uit zijn werk en dat maakt het zo bijzonder.’ Henny
verwijst naar de Grote Drie van het cabaret: Toon Hermans, Wim Kan en Wim
Sonneveld. ‘Ik heb ook een persoonlijke Grote Drie: Paul Biegel, Annie M.G. Schmidt
en Ted. Op volgorde van leeftijd, hè?’ voegt ze er nog aan toe.
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Niet de pot op alsjeblieft
Dolf Verroen
‘Kinderen kunnen de pot op!’, de titel die Ted aan zijn Annie M.G. Schmidtlezing
gaf, vond ik afschuwelijk. Een soort verraad van Ted aan zichzelf. Ik deed mijn best
om het te begrijpen, maar ik kon er geen verklaring voor vinden. Het was volgens
mij geen verdediging van zijn vrijheid en authenticiteit als schrijver zoals Anna
Blaman deed in haar uitspraak ‘De enige lezer ben ik zelf’ want dat had hij allang
en zeer uitdrukkelijk bewezen. De herinnering aan het begin van zijn schrijversleven
maakte het nog lastiger om te begrijpen wat hij nu precies bedoelde.
Begin '83 belde de uitgeefster Henny Bodenkamp mij op of ik een verhaal wilde
lezen van ene Ted van Lieshout. Hoewel hij het aan een uitgeefster van uitsluitend
kinderboeken had gestuurd was het volgens haar absoluut ongeschikt voor kinderen.
Zijn toon, zijn manier van vertellen waren voor volwassenen, maar dat kon hem
weinig schelen. Ze vroeg me of ik contact met hem wilde opnemen, want hij was
niet van plan met haar kinderwens rekening te houden. Zoals zij het gesprek met
Van Lieshout beschreef kreeg ik de indruk van iemand die een dierentuin wilde
beginnen zonder dieren. Toch zag ze iets in hem. Ik kan me niet herinneren of zij
het verhaal te gedurfd en ongewoon (voor kinderen) vond. Ik las het verhaal en
probeerde hem van haar gelijk te overtuigen.
‘WIM’ was een traditioneel geschreven verhaal passend in die tijd, met soms een
opmerkelijke zin. Zo'n zin die niemand anders dan juist die schrijver kon bedenken.
Onder de titel de toevoeging ‘novelle’ en dat was het ook in alle opzichten.
‘WIM’ is een voorloper van Mijn Meneer. Frits wordt door zijn broertje betrapt
als hij met meneer zit ‘te friemelen’. Hij vertelt het zijn ouders. Vader wordt obligaat
boos en moeder doet obligaat of het voorval nooit bestaan heeft. Broertje verraadt
hem (totaal niet obligaat) omdat Frits weigert ‘met hem hetzelfde te doen als met
meneer’. Hierdoor zweeft het
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verhaal los van moraliteit, krijgt het kracht en wordt het larmoyante moeder-einde
minder cruciaal.
Ik moet Ted er op hebben gewezen dat zijn verhaal te lang, te uitvoerig was, want
op 20 juni schrijft hij me: ‘Bij deze de herziene versie. Ik hoop dat je 'm zult willen
lezen. Het verhaal is bijna een kwart ingekort. Ik vind 't nu een razend snel verhaal.
(TÉ?)’
Waarschijnlijk heb ik hem ook geschreven dat zijn verhaal over de hoofden van
kinderen heen ging en dat een kinderboekenschrijver die minachting voor kinderen
heeft geen goede schrijver is, want 14 juni kreeg ik een uitgebreid antwoord: ‘De
verdenking dat ik een typische (onderstreept) grote-mensen-visie op kinderen zou
hebben, vind ik een belediging omdat geen enkele volwassene (kijk maar om je heen)
een “kindervisie” op kinderen heeft. Dat is inherent (& nadeel) aan het volwassen
worden.’
Ik ben bang dat ik aan dit antwoord te weinig aandacht heb besteed. Misschien
betekende het meer dan ik bevroedde, misschien bevatte het wel het geheim of de
drijfveer van zijn schrijverschap. Ik woog het af tegen mijn eigen ervaring met hoe
ik mij als schrijver pas schrijver voelde toen ik mijn eerste echte kinderboek schreef.
Het verhaal, het thema, alles vloeide samen. De leegheid waaruit ik schreef voor
volwassenen viel weg en al voelde ik me geen zes, er was wel een soort verbondenheid
met het kind voor wie ik schreef. In niet te letterlijke zin was ik dat kind wellicht
zelf. Het was een grapje van Annie Schmidt toen ze beweerde dat ze liever voor
kinderen schreef omdat ze nooit ouder dan acht was geworden. Toch zit daar een
waarheid in. Je kunt volgens mij niet voor kinderen van acht schrijven als er geen
draden lopen naar die periode uit je eigen leven. Dan wordt het onbegrijpelijk voor
kinderen. Dan schrijf je kinderboeken voor volwassenen.
Dat is trouwens niet onbestaanbaar. Denk aan Toon Tellegen, aan Paul Biegel,
van wie gezegd wordt dat zij meer waardering van de volwassenen krijgen dan van
kinderen. Ik weet dat Paul Biegel nooit zo bezig was hoe anderen de literaire kwaliteit
van zijn werk vonden - daar sprak hij althans nooit over - maar hij maakte zich zeer
druk over de inhoud. ‘Ik ben aan wat nieuws begonnen,’ vertelde hij, meestal met
een zucht, ‘maar ik denk dat geen kind het leuk vindt.’

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

223
Drie jaar later, in 1986, kwam Teds eerste boek uit, Raafs reizend theater. Ik weet
er niet veel meer van, wel dat het nu echt een verhaal voor kinderen was. Er zaten
verwijzingen in naar homoseksualiteit als ik me goed herinner, maar niet zo uitgewerkt
als bijvoorbeeld in de zes jaar eerder verschenen prentenboeken van Liva Willems.
Ik denk dat het hem daar ook niet om was begonnen. In hetzelfde jaar kwam Van
verdriet kun je grappige hoedjes vouwen uit en dat boek, geen proza maar gedichten
voor oudere kinderen, is volgens mij het begin van de ware Ted van Lieshout. Het
zijn mooie, doorvoelde gedichten, gedichten zoals niemand anders ze zou kunnen
schrijven.
Bijna alle kinderboeken bevatten sjablonen. Ook Jip en Janneke zijn een soort
marionetten. Het zijn huis-, tuin- en keukenmensjes, zoals ook hun ouders, zonder
eigen gedachten of eigen gevoelens. Je kunt je niet voorstellen dat hun vader
depressief zou kunnen worden of hun moeder overspelige neigingen zou kunnen
hebben. De gevoelens die echte kinderen hebben ontbreken. Alles is weggewerkt in
leventjes waarin alleen de regen op woensdagmiddag jammerlijk is, maar zelfs dat
wordt weggewerkt in vrolijk binnen spelen. Er is geen binnenkant, geen zelf, zoals
bij Ted van Lieshout.
Zijn boeken verkochten slecht. Dat leek me geen wonder, want telkens blijkt dat
zijn verhalen of gedichten niet over het Jip en Janneke leven gaan. De dood,
eenzaamheid, vervreemding, alles krijgt een plek terwijl het toch vaak over gezinnen,
over gewone mensen, gaat. Voor veel volwassenen en kinderen was zijn werk geen
geruststelling, maar verwarring, schrik, vervreemding. Dood is dood. Daar helpt
geen moedertje lief aan en dat maakt het lezen moeilijk. Hij heeft een eigen universum
geschapen, hij gaat niets uit de weg. Je moet het lezen, het tot je door laten dringen
en er wat mee doen. Anders werkt het niet.
Hij heeft het onderscheid weggewerkt tussen literatuur voor kinderen en literatuur
voor volwassenen. Hij heeft zich geen grenzen gesteld. Daar gaat het ook om in
jeugdliteratuur. Toch blijf ik mij afvragen waarom hij ooit een verhaal voor
volwassenen aan een kinderboekenuitgeverij heeft gestuurd. Waarom hij zegt dat
kinderen de pot op kunnen. Waarom hij niet ‘gewoon’ voor volwassenen is gaan
schrijven. Zou het kunnen zijn dat de dood van zijn vader en zijn broertje in zijn
jeugd bepalend zijn gewor-
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den in de keuze/beslissing om voor kinderen te schrijven? Een traumatische ervaring
- om een cliché te gebruiken - waar je niet van los kunt komen. Of misschien - wat
eenvoudiger - dat de beeldende kunstenaar, de illustrator, hem tot het schrijven van
kinderboeken heeft verleid? Door zijn teksten vergeet je soms hoe uitbundig en
veelzijdig zijn illustraties zijn.
Hij heeft, net als Paul Biegel, een voortdurende werklust, altijd ideeën. En net als
Paul Biegel is zijn poging om bij de literatuur voor volwassenen ingelijfd te worden
mislukt. De aandacht die Mijn Meneer heeft gekregen richtte zich voornamelijk op
het onderwerp. Mijn Meneer is goed geschreven, het thema is mooi uitgewerkt, maar
het is niet uitzonderlijk zoals Hou van mij bijvoorbeeld wel is. Hou van mij ontdekte
ik, werd een tijdlang een ‘koffietafelboek’: ik zag het liggen in kamers van mensen
die nog nooit een kinderboek hadden gelezen. Het is een zeldzaam rijk, prachtig
boek, in alle opzichten eigen. Van een schrijver zonder eelt op de schrijversziel. Elke
bladzijde is een nieuwe wereld.
Met het zeer geprezen Driedelig Paard kan ik veel minder. Ook weer vol ideeën,
maar naar mijn gevoel was er bij de meeste niet een echte noodzaak om ze op te
schrijven. Het blijven voor mij Spielereien. De blokgedichten - het woord alleen al
- lijken mij de nieuwe kleren van de keizer.
En toch... toch ontstaat het allemaal maar.
Ik ben mij steeds meer gaan afvragen wat hem beweegt in die kinderboekenwereld
te blijven. Een liefde-haat-verhouding? Is zijn conclusie dat kinderen de pot op
kunnen misschien een kreet van bevrijding, een zich losscheuren uit de beperkingen
die er toch zijn? Heeft hij zich daarmee losgewrongen uit de dramatiek van zijn jeugd
om nu een schrijver voor volwassenen te worden?
Het tegendeel heeft zich geopenbaard.
Met Boris is hij een soort mannelijke Nannie Kuiper geworden. De ene Boris na
de andere verschijnt. Gemakkelijke ritmische versjes op rijm. Met de illustrator Philip
Hopman trekt hij onvermoeibaar het land door om op laarzen en in overall overal op
te treden. Op zijn weblog kun je soms lezen dat hij er van geniet als hij ziet dat
kinderen genieten.
Het is een onverwachte metamorfose, waar je aanvankelijk van schrikt. ‘Kinderen
kunnen de pot op?’ Geen sprake meer van.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

225
Eigenlijk begrijp ik er niets van. Luiden deze schrijfsels een nieuwe periode in? Heeft
hij alles gezegd wat hij zeggen wil en is dit een sluitstuk of schrijft hij hierna een
even doorvoeld en even prachtig boek voor kinderen als Gebr.? Hij heeft mij in
verwarring gebracht.
Maar hij heeft gelijk: vrijheid voor alles.
En vooral niet de pot op
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Ted van Lieshout en altijd After Eight
Jan Kok
Nou is het kerstmis en ik kijk hier uit het raam.
De ruiten zijn beslagen en ik schrijf mijn naam.
Ik wacht tot het ontzettend sneeuwen gaat.
Ik wil een deken over onze straat.
En mag het een keer misschien?
Ik heb haast nog nooit de sneeuw gezien.
...

Dit was het eerste wat ik las van Ted van Lieshout. Aart Staartjes liet het me lezen
in de redactieruimte bij de studio van Sesamstraat. We namen samen de teksten door
die hij opgestuurd had gekregen.
‘Mooi,’ zei ik. Het had inderdaad al een aantal jaren nauwelijks gesneeuwd. Ik
vond het een originele gedachte dat er kinderen van drie of vier jaar waren die nog
nooit sneeuw gezien hadden. ‘Bij sommige teksten heb je het gevoel, dat er een
zonnetje gaat schijnen,’ zei Aart. ‘En dat soort teksten moeten we hebben.’
Aart Staartjes had me kort daarvoor, eind augustus 1987, aangenomen als dramaturg
bij Sesamstraat, De film van Ome Willem en Het Klokhuis. Dat laatste programma
moest nog opgezet worden. Vanaf januari 1988 zou het programma eens per week
uitgezonden worden. En vanaf begin april dat jaar dagelijks. ‘Ik ben dit redactiewerk
gaan doen, omdat ik leuke scènes wil spelen en regisseren,’ zei hij. ‘Maar met al die
teksten die nodig zijn voor Het Klokhuis, met daarbij de teksten voor Sesamstraat,
wordt het me te gek. ‘Ik ben bijna alleen maar aan het lezen nu.’
Aart Staartjes nam me aan voor eigen rekening. ‘Ik kan je maar 500 gulden per maand
betalen,’ zie hij. ‘Voor niks zou ik het ook doen,’ zei ik. Ik vond het geweldig.
Stratemaker op Zee-show en J.J. de Bom waren mijn lievelings-
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programma's geweest. Ik kende al het werk van Willem Wilmink en Hans Dorrestijn.
Na jaren van melancholiek gepieker leek mijn leven ineens richting te krijgen.
Meneer Aart - hij zat in het pak - vertelde dat Ted het personage Oma van Frank had
bedacht voor Sesamstraat. Een beetje stoute, jokkende oude dame, gespeeld door
Joekie Broedelet, de moeder van Remco Campert. Ik was die ochtend aan haar
voorgesteld.
Nadat we de teksten hadden doorgenomen moest ik een arbeidsovereenkomst
invullen. Bij het kopje ‘functie’ aarzelde ik. ‘Wat moet ik daar invullen,’ vroeg ik.
‘Je bent toch dramaturg,’ zei Aart. ‘Daarom heb ik je aangenomen, dus dan moet je
daar ook voor uit durven komen.’ Ik vond ‘dramaturg’ altijd een wat aanstellerig,
pretentieus woord. Maar natuurlijk vulde ik het nu gehoorzaam in.
Daarna gingen we thee drinken in de kantine. Daar zat Joekie Broedelet te wachten
tot ze op moest voor haar volgende scène. ‘Wat deed je ook al weer op kantoor,’
vroeg ze. ‘Ik ben dramaturg,’ zei ik. ‘Oh ja,’ zei ze, ‘ik wist dat het iets vervelends
was!’
In die periode werden ook de korte verbindende scènes opgenomen voor de eerste
speciale Sesamstraat Sinterklaas-uitzending. In de aflevering werden Amerikaanse
items handig aan elkaar gelijmd door teksten van Ted.
Bij de evaluatie met eindredacteur Ben Klokman (de man achter het Jeugdjournaal,
Sesamstraat en Het Klokhuis) en Aart Staartjes werd opgemerkt dat de
Sinterklaasuitzending toch wat geconstrueerd voelde. Besloten werd dat we het
volgend jaar een Sinterklaas-special zouden maken die zich volledig in Sesamstraat
zou afspelen. Wie moest die dan schrijven? Ted van Lieshout, natuurlijk!
In mei 1988 nam ik de trein naar Amsterdam. Vanaf Centraal Station tram 9 naar
het Rembrandtplein, waar Ted toen woonde. Als kleuter had ik in die tram gezeten,
op weg naar Artis. Voor mensen uit de provincie toen een heel avontuur. Op het
Rembrandtplein stond het standbeeld van Pisuisse. Samen met z'n vrouw Jenny
Gilliam neergeschoten in 1927. Zanger van een van m'n favoriete liederen Mensch
durf te leven (tekst Dirk Witte).
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En daar belde ik aan bij Ted van Lieshout, dichter van Van verdriet kun je grappige
hoedjes vouwen. Alleen die titel vond ik al geweldig. Kleine jongen onderweg naar
de ‘artiestenwereld’, jongste bediende in De Droomfabriek.
Ted schreef die zomer een leuke, lieve Sinterklaas-special, waarin Oma expres
stout was, omdat ze graag mee naar Spanje wilde. Desnoods in de zak van Sinterklaas.
De aflevering werd enthousiast ontvangen en er werd een traditie ingezet waarin
Sinterklaas op 5 december op bezoek kwam in Sesamstraat.
Het klinkt nu vreemd, maar eind jaren tachtig, begin jaren negentig, leek Sinterklaas
te gaan verdwijnen om plaats te maken voor de Kerstman. Allerlei winkels begonnen
half november al de kerstversiering in hun etalage te hangen. Mocht iemand ooit in
een onderzoek beweren, dat de NOS door de intocht van Sinterklaas en zijn bezoek
aan Sesamstraat uit te zenden zijn bestaan gered heeft, dan zal ik dat zeker
onderschrijven. En aan die redding zal dan beslist ook de naam van Ted van Lieshout
verbonden zijn, want het jaar daarop schreef hij opnieuw de Sinterklaas-aflevering.
We zaten in de studio voor opnames van Het Klokhuis. Aart Staartjes en Joost Prinsen
namen die middag vier Ta & To-scènes op. Om half zes zette ik de tv even van de
studiobeelden over op Ned. 3. ‘Hè, dat is de uitzending van vorig jaar,’ zei ik. Aart
Staartjes, gekleed en geschminkt als Ta was net de redactieruimte binnengekomen.
‘Godverdomme,’ zei Aart. ‘Bel de eindregie.’ Ik belde de eindregie. Ze hadden de
band niet kunnen vinden, zeiden ze. En konden dus niets anders doen dan de aflevering
van vorig jaar herhalen.
Wat was er gebeurd? Er waren allerlei geruchten. De band zou per ongeluk gewist
zijn, hij zou per abuis met banden van Studio Sport naar Joegoslavië gestuurd zijn,
of naar Roemenië. Tien maanden later kwam de waarheid aan het licht. De editor
had na de montage de band in de kofferbak van haar auto gestopt. En was vervolgens
vergeten die bij het Videocentrum af te leveren.
In die begintijd schreef Ted veel en snel. Altijd eerlijk en poëtisch. In al zijn teksten
zat emotie. Ik herinner me een scène uit de serie Letterliefde, waarin Pino verliefd
is op de letter a.
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Hij heet A, maar ik mag a zeggen. Omdat we vriendjes zijn.
Pino wil de letter a een liefdesbrief schrijven. De ‘a’ kan hij zelf schrijven en Lot
biedt aan hem te helpen met de andere letters. Ze schrijft: d.g ..rdige .. Pino zet op
de puntjes de ‘a’. Dan komt Frank langs. Hij leest de brief: dag aardige a. En Pino
zegt trots: Hij kan het lezen!
Een andere tekst van Ted die me meteen te binnenschiet is Een lichtblauw
kleurpotlood.
... Dan ga ik slapen en ik droom
een lichtblauw kleurpotlood.
En in de morgen is het donker
stilletjes weggegaan.
De lucht is licht en heel misschien
heb ík dat wel gedaan.

In bijna al z'n teksten prikkelt Ted de nieuwsgierigheid en de fantasie van het kind
en geeft daarna zelfvertrouwen en soms ook troost. Of hij roept op tot assertiviteit.
Een tekst van Ted kon je moeiteloos uit honderd andere teksten halen. Zuiver,
liefdevol, af en toe een licht vilaine toets. Altijd authentiek Ted van Lieshout. Hij
was honderd procent verbonden met en loyaal aan het kind dat hij was. En zoals hij
schreef, zo was hij, merkte ik toen ik hem regelmatiger sprak.
Niet zo vreemd dus, toen in dat eerste jaar bleek dat het schrijverscollectief de
hoeveelheid scènes die nodig was nauwelijks kon opleveren, dat ik aan Aart Staartjes
voorstelde Ted erbij te vragen. Aart was meteen enthousiast. Voor Aart Staartjes was
de tekst heilig. Overigens ook voor Joost Prinsen, die hem in 1989 opvolgde als
drama-coördinator. Hij had sinds de Stratemakeropzeeshow een groep schrijvers om
zich heen verzameld die allemaal unieke literaire kwaliteiten hadden. Willem
Wilmink, Hans Dorrestijn, Karel Eykman, Jan Riem, Ries Moonen, zij leverden het
merendeel van de scènes en liedjes. Ted van Lieshout paste daar, qua literair talent,
heel goed bij.
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Vanaf 1988 kwam Ted op de maandelijkse schrijversbijeenkomsten die Aart in zijn
huis in Amsterdam hield. De schrijvers lazen elkaar hun teksten voor en aan het eind
van de avond werd er ingetekend op de nieuwe thema's. Aart Staartjes zorgde als
een moederkloek voor zijn schrijvers. Hij liep tussen de keuken en de kamer heen
en weer met koffie, koek, wijn, bier en hapjes. Ik reed in die begintijd mee met Harry
Bannink en Willem Wilmink. Als we weggingen stond Aart in de deuropening te
zwaaien tot we de hoek om waren.
Nadat Aart Staartjes als coördinator bij Het Klokhuis ermee ophield, werden de
vergaderingen al snel bij Ted gehouden. Hij was inmiddels verhuisd naar de Oude
Kolk en woonde mooi centraal. Hij liep even zorgzaam rond als Aart Staartjes. En
altijd After Eight op de salontafel. Het waren heel mooie tijden met Ted! Ik denk er
graag aan terug.
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Over de auteurs
Sander Bax
Werkt als universitair docent literatuurwetenschap, cultuurgeschiedenis en
vakdidactiek Nederlands bij het departement Cultuurwetenschappen van de School
of Humanities aan Tilburg University. In 2007 promoveerde hij op het proefschrift
De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse literatuur, 1968-1985.
Hij schreef onder meer voor Ons erfdeel, Poëziekrant, yang, nY, Trouw, De Leeswolf
en De Reactor. Daarnaast is hij redacteur van het Kritisch Literatuur Lexicon en
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In het voorjaar 2015 verscheen
zijn monografie De Mulisch Mythe bij Uitgeverij Meulenhoff.

Aidan Chambers
Studeerde Engels en ging daarna lesgeven op een middelbare school. Om zich te
verdiepen in religie bracht hij zeven jaar door in een Anglicaans klooster, maar
uiteindelijk koos hij toch voor het schrijversvak. Belangrijke thema's in Chambers
boeken zijn het zoeken naar identiteit, seksualiteit, vriendschap en trouw. Je moet
dansen op mijn graf betekende een internationale doorbraak. Hij won meerdere keren
een Zilveren Griffel en in 2002 de Hans Chr. Andersenprijs.

Jan van Coillie
Promoveerde in 1988 op een studie over de kinderliteratuur in Vlaanderen in de
negentiende eeuw. Hij is professor Nederlandse taalbeheersing aan de faculteit
Letteren van de KU Leuven, campus Brussel, waar hij ook jeugdliteratuur en
jeugdliteratuur in vertaling doceert. Hij publiceerde tal van artikelen en boeken over
kinderpoëzie, de geschiedenis van de jeugdliteratuur, sprookjes en jeugdliteratuur
in vertaling en adaptaties voor de jeugd. Hij is ook actief als recensent, vertaler en
auteur.
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Liselotte Dessauvagie
Was leerkracht basisonderwijs en jeugdbibliothecaris en studeerde Onderwijskunde
aan de Universiteit van Amsterdam voordat zij zich met haar eigen bedrijf
Dessgevraagd voltijds ging inzetten voor leesbevordering. Ze geeft trainingen zoals
Open Boek en Leesconsulent en werkt mee aan diverse projecten voor onder andere
Stichting Lezen. Ze studeerde in 2013 af bij de masteropleiding Jeugdliteratuur aan
Tilburg University met En toch is alles echt gebeurd. De representatie van het
Nederlandse Slavernijverleden in Nederlandse jeugdboeken die zijn opgenomen in
de canon van Nederland.

Jacques Dohmen
Was tot 2009 redacteur bij uitgeverij Querido en verantwoordelijk voor het
kinderboekenfonds. Hier heeft hij veel literaire kinderboekenschrijvers mogen
begeleiden, waaronder Imme Dros, Wim Hofman en Toon Tellegen.

Karel Eykman
Begon met schrijven in de schoolkrant op het gymnasium. In 1956 ging hij theologie
studeren in Utrecht, daarna was hij jeugdpredikant in Rotterdam en Amsterdam. In
1970 kwam hij bij de IKON-televisie, waar hij Bijbelverhalen voor kinderen bewerkte.
Eijkman schreef teksten voor onder meer de Stratenmaker op-zee-show, Jan J. de
Bom, De film van Ome Willem, Geef je ouders maar de schuld, Sesamstraat en Het
Klokhuis. Daarnaast heeft hij ook talloze kinderboeken geschreven, zoals De vreselijk
verlegen vogelverschrikker, dat in 1975 een Zilveren Griffel won.

Rolf Erdorf
Full time vertaler nederlands - duits sinds 1991. Ontving in 2005 voor zijn vertalingen
en promotie van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur de prestigieuze
Martinus Nijhoff Prijs. Hij vertaalt onder meer boeken van Dolf Verroen, Floortje
Zwigtman, Gideon Samson, Marita de Sterck en Edward van de Vendel. Van Ted
van Lieshout vertaalde hij Boer
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Boris (Bauer Benni fährt zum Strand) en Zeer kleine liefde (Sehr kleine Liebe).

Philip Hopman
Studeerde aan de Rietveldacademie (afgestudeerd in 1985). Hopman heeft een groot
aantal boeken geïllustreerd waaronder heruitgaven van Annie M.G. Schmidt's Wiplala
(2007) en Wiplala weer (2009), en kreeg een Zilveren Penseel voor 22 Wezen (tekst
Tjibbe Veldkamp, 1998). In 2010 maakte hij met Daan Remmerts de Vries het
Kinderboekenweekgeschenk voor kleuters (Stimmy of het oerwoud in de stad). In
2015 maakte hij samen met Ted van Lieshout het prentenboek van het jaar: Boer
Boris gaat naar zee. Vanaf 2012 werkt hij met Ted van Lieshout aan de succesvolle
prentenboeken over Boer Boris.

Vanessa Joosen
Is docent/onderzoeker jeugdliteratuur aan Tilburg University en professor
jeugdliteratuur en Engelse literatuur aan de Universiteit Antwerpen. In 2012 ontving
zij een Veni-beurs van NWO voor haar onderzoek naar de constructie van
volwassenheid in kinderboeken.

Jan Kok
Studeerde Nederlandse taal en letterkunde en theaterwetenschappen in Utrecht. Hij
was dramaturg en eindredacteur van Sesamstraat (1987-1999), dramaturg van Het
Klokhuis (1987-2006), eindredacteur en medebedenker van Met het Mes op Tafel,
Circus Kiekeboe, Popquiz a GoGo, Dichter des Vaderlands, Avond van het Boek en
verschillende andere programma's van de NOS/NPS/NTR.

Pjotr van Lenteren
Bespreekt jeugdliteratuur in de Volkskrant, waar hij ook auteursportretten en
opinieverhalen voor schrijft. Daarnaast werkt hij als opleidingsmanager en adviseur
bij een journalistiek bureau. Hij was de eerste student van

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 29

234
professor Helma van Lierop in Leiden en studeerde af op een scriptie over de
ontwikkeling van smaak en leesvoorkeur bij kinderen. Als De Gelukkige Lezer is hij
actief op Twitter en Facebook.

Joke Linders
Biograaf, vertaler, criticus, docent, lezer. Haar kennis van en liefde voor
(jeugd)literatuur legde zij onder meer vast in biografieën van Annie M.G. Schmidt,
Max Velthuijs, Han G. Hoekstra, An Rutgers van der Loeff, Dick Bruna en Fiep
Westendorp, in Trage post voor Anna Johanna en Ik hou zo van de Gouden Boekjes.

Kris Nauwelaerts
Na zijn kunstopleiding Vrije Grafiek werd hij illustrator/vormgever van kinderboeken.
Vrij snel gaf hij er de voorkeur aan om prentenboeken te illustreren. Hij werd docent
‘illustratieve vormgeving’ aan de Mad-Faculty te Hasselt waar hij in 2015 zijn
doctoraat behaalde.

Selma Niewold
Geeft Nederlands op het Spinoza Lyceum in Amsterdam. Ze werkte tijdens en na
haar studie in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, onder andere als
jeugdbibliothecaris. Ze recenseerde kinder- en jeugdliteratuur voor de Volkskrant en
zat in diverse jury's.

Tiny la Roi
Richt zich in haar advies- en onderzoekspraktijk Lezenslust op leesbevordering en
literatuureducatie voor jong en oud. Zij onderzocht de literaire competentie van
pabostudenten en leerlingen in het basisonderwijs (2012). In opdracht van Stichting
Lezen analyseerde zij de leesvoorkeur van basisschoolleerlingen en de
voorleesvoorkeur van hun leerkrachten: Mijn leukste, spannendste, coolste, vetste...
boek (2010).
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Linda van Scherrenburg
Is afgestudeerd aan de masteropleiding Jeugdliteratuur van Tilburg University en
publiceert regelmatig in Literatuur zonder leeftijd. Zij heeft ruim anderhalf jaar in
De Utrechtse Kinderboekwinkel gewerkt en is tegenwoordig fulltime bureauredacteur
bij uitgeverij Unieboek | Het Spectrum (kinder- en jeugdboeken van Van Holkema
& Warendorf en Van Goor).

Dolf Verroen
Debuteerde in 1957 als kinderboekenschrijver. Verroen kreeg voor zijn boeken drie
keer een Zilveren Griffel en zijn boeken zijn vaak getipt of bekroond door kinderjury's.
In 2006 kreeg hij in Duitsland een dubbele onderscheiding voor Wie schön weiß ich
bin, de vertaling van Slaaf kindje slaaf: de Gustav-Heinemann-Friedenspreis für
Kinder- und Jugendbücher en de Deutscher Jugendliteraturpreis. In 2011 maakte hij
samen met Thé Tjong-Khing het prentenboek van de Kinderboekenweek: De prins
op het witte paard.
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