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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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De kraamkamer van de hedendaagse jeugdliteratuur
Vraag een willekeurige jeugdboekendeskundige naar de jaren zeventig van de vorige
eeuw en het antwoord zal steevast zijn dat een ideologische benadering van
jeugdliteratuur hoogtij vierde en dat de jeugdboeken zelf in de eerste plaats een
spiegel vormden van de maatschappelijke veranderingen op het gebied van de
man-vrouwverhouding, seksualiteit en de relatie tussen mensen met een verschillende
etniciteit. In ons land vonden verschillende Werkgroepen dat het tijd werd voor
realistische jeugdboeken die gericht waren op emancipatie in plaats van aanpassing
en die kinderen kritisch zouden leren denken. Dat beeld van de jaren zeventig wordt
in het nummer dat voor u ligt, niet onderuit gehaald, maar wel stevig genuanceerd.
De interviews van Herman Verschuren met Tonny Meelis-Voorma en Truuske
Sanders, leden van de Leidse Werkgroep Man-Vrouw-Maatschappij, en Nel Teeuwen,
lid van de Werkgroep Jeugdlektuur Eindhoven, laten zien dat het inderdaad een
roerige tijd was in de jaren zeventig. De Werkgroepen verzetten zich met vrouw en
macht tegen de eenzijdige inhoud van de kinderboeken van hun tijd: het moest
afgelopen zijn met de betutteling van vrouwen, het eurocentrisme en het idealiseren
van het twee-oudergezin uit de gegoede middenklasse. Hun oproep vond gehoor en
werkte door in de jeugdliteraire kritiek en de prijzen die in die tijd werden toegekend.
Drie van de succesvolste auteurs van de jaren zeventig zijn ongetwijfeld Jan
Terlouw, Thea Beckman en Henk Barnard. Van Jan Terlouw verscheen eind februari
2016 een biografie. Zijn biograaf, Joep Boerboom, heeft daarin niet alleen oog voor
de politieke carrière van Terlouw, maar ook voor zijn jeugdboeken die hij in de titel
van zijn bijdrage in dit nummer kernachtig typeert als ‘maatschappelijke problematiek
in verhaalvorm’. Thea Beckman zette de historische roman weer op de kaart. Talloze
jonge lezers hebben genoten van haar boeken, misschien wel het meest van Kruistocht
in spijkerbroek, de roman die centraal staat in het artikel van Eefje Buenen. Misschien
nog wel belangrijker in de jaren zeventig dan Terlouw en Beckman was Henk
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Barnard. Hij werd gelauwerd met de Staatsprijs en met Gouden Griffels, maar is
intussen, aldus Karen Woets, in de vergetelheid geraakt.
Maar het was niet alleen engagement dat de klok sloeg, zoals ook Joke Linders
laat zien in haar inleiding. Terwijl het wapengekletter van de Werkgroepen de
aandacht in de media voor zich opeiste, ontwikkelde zich op de achtergrond auteurs
die in de decennia die volgden op de jaren zeventig zonder uitzondering
gezichtsbepalend zijn geworden voor de Nederlandse jeugdliteratuur, vooral toen
fantasie en literaire vorm weer ruim baan kregen.
Guus Kuijer moet daarbij als eerste genoemd worden. Hij debuteerde in 1975 met
Met de poppen gooien. Dit debuut en de andere boeken over Madelief die volgden
leken naadloos aan te sluiten bij de zojuist beschreven tendens van engagement, maar
het was een populariteit ‘tegen wil en dank’ zoals Harry Bekkering beschrijft. Met
zijn essaybundel Het geminachte kind nam hij in 1980 scherp afstand van het
maatschappijkritische kinderboek en pleitte hij voor jeugdliteratuur die ruimte bood
aan de verbeelding. Met zijn eigen boeken heeft hij sindsdien het goede voorbeeld
gegeven.
Vier jaar voor Kuijer debuteerde Imme Dros en vier jaar na hem Peter van Gestel.
De dierenverhalen van Imme Dros sloegen niet direct aan, zoals Maaike Vaes
beschrijft, maar Met de zomer van dat jaar brak ze in 1980 definitief door. Dros is
een heel andere auteur dan Peter van Gestel die in dit nummer getypeerd wordt door
Lieke van Duin, maar in hun adolescentenromans delen ze een liefde voor jongeren
die hun levenspad allesbehalve vanzelfsprekend bewandelen.
Fantasie van de bovenste plank is te vinden in het werk van Paul Biegel die net
als Tonke Dragt, aan wie we eerder een themanummer wijdde, in de jaren zestig
debuteerde. Dat hij met het artikel van Suzan Venings toch een plaats heeft gekregen
in dit nummer over de jaren zeventig, heeft te maken met het feit dat hij ongeacht
de literaire mode van de jaren zeventig zichzelf is gebleven met fantasieverhalen die
de tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan. Hij verkeert daarbij in goed gezelschap
van Wim Hofman. Zijn oeuvre wordt in beeld gebracht door Sanne Parlevliet.
In de kinderpoëzie van de jaren zeventig werd de toon aangegeven door het
Schrijverscollectief. Anne de Vries portretteert het collectief dat vanuit
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solidariteit met het kind een aanzet gaf tot een nieuwe, tegendraadse en literaire
kinderpoëzie.
Met al dat schrijftalent zou men bijna vergeten dat er ook prachtig geïllustreerd
werd, onder anderen door Margriet Heymans. Ze was de eerste illustrator die de
Gouden Penseel in ontvangst mocht nemen. In zijn bijdrage besteedt Henk van Viegen
aandacht aan dit dubbeltalent dat in 2015 nog verraste met haar illustraties in Allemaal
aan tafel, een nieuw deel in de reeks kunstprentenboeken van Het Gemeentemuseum
Den Haag en uitgeverij Leopold.
De Nederlandse jeugdliteratuur is geen eiland en om die reden kijkt Britta Jung
over de grens en gaat ze na wat de spraakmakende boeken zijn in Duitsland, Zweden
en Groot-Brittannië. Hoe is het daar gesteld met de verhouding tussen maatschappelijk
engagement in en aandacht voor de literaire aspecten van jeugdboeken?
In de opvattingen over jeugdliteratuur in een bepaalde periode spelen
‘poortwachters’ zoals recensenten en academici een belangrijke rol. Bea Ros gaat
na of en tot op welke hoogte een maatschappijkritische inhoud in de jaren zeventig
doorslaggevend is in de toekenning van jeugdliteraire prijzen, terwijl Sara Van den
Bossche het onderzoek naar jeugdliteratuur in de jaren zeventig in kaart brengt. Zij
constateert onder meer dat veel van de accenten die vandaag de dag in de studie van
het jeugdboek worden gelegd, in aanzet toen al aanwezig waren. Kortom, de jaren
zeventig is zowel voor het onderzoek naar jeugdliteratuur als voor de jeugdboeken
zelf de kraamkamer geweest voor de jeugdliteratuur(studie) van nu.
We blikken dus volop terug in dit nummer, maar nieuwe uitgaven mogen
vanzelfsprekend niet ontbreken. In onze vaste rubriek ‘Boekbesprekingen’ werpen
Fedor de Beer, Kyra Fastenau en Ann Uleners hun blik op drie recente jeugdboeken.
Helma van Lierop-Debrauwer
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De jaren zeventig
Een persoonlijke visie op een decennium met veel gezichten
Joke Linders
Anno 2016 gaan geschiedschrijvers anders te werk dan honderd jaar geleden. Waar
Johan Huizinga en Gerard Knuvelder vooral inventariseerden en zo neutraal mogelijk
trachtten te beschrijven wat er in hun tak van sport zoal passeerde, worden
tegenwoordig ook persoonlijke ervaringen meegenomen. Pure objectiviteit, zo weten
we inmiddels, is maar beperkt haalbaar. Een mens kijkt, ordent en oordeelt weliswaar
vanuit een bij voorkeur zo onderbouwd mogelijke theorie of opvatting - althans daar
streeft de wetenschapper naar - maar kan zijn of haar persoonlijke kader, opvoeding,
kennis en ervaringen nooit helemaal uitschakelen. En misschien moet dat ook niet,
omdat dat persoonlijke element kleur en nuances kan aanbrengen.
Zo weerklinkt in de eerste werktitel die ik voor de inleiding op dit nummer van
Literatuur zonder leeftijd had - Een decennium met veel gezichten - de uitzending
van Andere Tijden van 12 december 2012. Hans Goedkoop benadrukte daarin vooral
de verwarring in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Aan het begin van de jaren zeventig ligt de toekomst nog open voor
iedereen. Als je niet meedoet met de nieuwe onafhankelijkheid, ben je
eigenlijk niet goed bij je hoofd. Iedereen eist zijn vrijheid op; in het leger,
op het werk, op school, maar ook in bed. Seks is niet meer alleen voor
twee mensen. Er wordt volop geëxperimenteerd met twee, drie, vier of
zelfs meer personen. Bloot is overal aanwezig, ook op de televisie en in
de bioscoop.
En dat zijn observaties waarin ook persoonlijke sentimenten doorklinken. In een
tweede mogelijke titel voor deze bijdrage, Back to the seventies, vallen weer andere
gevoelens te bespeuren. Die van weemoed en nostalgie naar
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vroeger tijden toen alles beter, fijner en mooier was. Quod non. Terwijl een derde
titel, De feiten op een rijtje, de mogelijkheid biedt een aantal feiten over de kinderen jeugdliteratuur in de jaren zeventig te staven, bijvoorbeeld aan de hand van
belangrijke bekroningen. Omwille van het gemak - ik maak het niet mooier dan het
is - zal ik die drie invalshoeken proberen te combineren.
Zoals bij veel gezinnen overheersten ook in ons huis - in een nieuwbouwwijk nabij
Rotterdam - de kleuren groen, oranje, bruin en blauw. Alles zelf gespijkerd, beplakt
en geverfd omdat we geen cent te makken hadden. Ik herinner me nog hoe we met
onze kinderen protesterend door Amsterdam en Den Haag trokken: tegen de
neutronenbom, tegen de oorlog in Vietnam, tegen de overvloed aan consumptie.
Small is beautiful, luidde het credo van Het Rapport van Rome. Maar ook hoe de
kaping bij de Punt heel Nederland opschudde en hoe we, vanwege de oliecrisis, onze
eerste autoloze zondag beleefden. Groot feest was dat. Rolschaatsend en steppend
over de autoweg. Van skateboarden hadden we geen weet.

1970
Miep Diekmann - Staatsprijs kinder- en jeugdliteratuur
1971
Leonie Kooiker - Gouden Griffel voor Het malle ding van bobbistiek
Alet Schouten - Gouden Griffel voor De mare van de witte toren
De toekenning van de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur (de huidige Theo
Thijssenprijs) aan Miep Diekmann was om tal van redenen bijzonder. Behalve
erkenning voor haar veelzijdige oeuvre, met daarin onder meer mijn favoriet Marijn
bij de lorredraaiers over de praktijk van de slavenhalers, was er het opmerkelijke
juryrapport. Dat riep Miep Diekmann uit tot de Cassandra van de jeugdliteratuur.
Een eretitel die vijfenveertig jaar later, als de roep om maatschappelijke betrokkenheid
van schrijvers opnieuw klinkt, nog altijd even stevig staat. ‘Zij schreeuwt waar
anderen gelaten mompelen, zij vloekt waar anderen goedig protesteren. Zij laat niet
af te waarschuwen. Waarschuwen tegen de geestelijke armoede, nivellering,
commercialisering, bevoogding, verouderde ethiek, verstarring en vooral
onverschilligheid.’
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Kort na Mieps huldiging - zij was de derde die hem kreeg, na Annie M.G. Schmidt
en An Rutgers van der Loeff - zette ik mijn eerste niet alleen maar consumerende
schreden op het pad van de kinderliteratuur. We hadden net een derde dochter
gekregen en verhuisden vanwege de behoefte aan meer ruimte vanuit de studentenstad
Delft naar een splinternieuwe woonwijk in Berkel en Rodenrijs. Morrend, want zo
aantrekkelijk was het vooruitzicht van het groene-weduwe-bestaan dat Hannes
Meinkema ons had voorgeschoteld nu ook weer niet. Wel konden de kinderen er
overal spelen. En Annie Schmidt had zich er gevestigd! Nu weet ik dat ze in die tijd
vaker in Frankrijk zat dan in Rodenrijs. Maar omdat roem toen nog niet het karakter
had van alles over iedereen weten, was haar exacte verblijfplaats geen common
knowledge en zwaaide ik altijd even als ik met mijn kinderen, op weg naar de
kleuterschool, langs haar bungalowtje fietste. De gedachte dat ik ooit een boek over
haar zou schrijven en ten overstaan van een burgemeester die later in datzelfde huis
zou wonen, een voordracht zou houden over de Griffel der Griffels, kwam uiteraard
niet bij me op. Sterker, door alle veranderingen in mijn leven drong het amper tot
me door aan wie in 1971 de eerste Gouden Griffels waren uitgereikt. Maar liefst
negenenveertig juryleden - zeven regionale jury's van ieder zeven deskundigen vonden Het malle ding van bobbistiek van Leonie Kooiker en De mare van de witte
toren van Alet Schouten beter, mooier, knapper dan Minoes van Annie M.G. Schmidt.
Die kreeg zilver. Geen wonder dat ze liever in Frankrijk vertoefde.1
Omdat mijn echtgenoot inmiddels zijn studie had voltooid en een baan had
gevonden - keus genoeg in die tijd - gaf ik mijn positie als lerares Nederlands aan
een middelbare school op. Tussen het verschonen van de luiers en het poetsen van
snotneuzen door zou ik proberen mijn doctoraalstudie bij prof. dr. Bomhoff in Leiden
te voltooien.

1

Vóór 1971 spraken we over het kinder- en/of jeugdboek van het jaar.
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1972
Paul Biegel - Gouden Griffel voor De kleine kapitein
Jan Terlouw - Gouden Griffel voor Koning van Katoren
Voor het onderwerp van mijn doctoraalscriptie besloot ik dicht bij huis te blijven:
iets met boeken voor kinderen. Zelf had ik als kind dag en nacht gelezen, rijp en rot
door elkaar. En aan mijn kinderen merkte ik dat ze in boekwinkel of bibliotheek vaak
andere titels kozen dan de bekroonde boeken. Jip en Janneke, daar konden ze niet
genoeg van krijgen terwijl een journaliste van Vrij Nederland, Jetta van Leeuwen,
dat ellendige tweetal juist verketterde omdat ze te braaf en te rolbevestigend waren.
Te weinig bloot ook!2 Wanneer was een boek eigenlijk een goed kinderboek? Welke
eisen konden, mochten daar aan gesteld worden? Zou dat een uitgangspunt kunnen
zijn voor vergelijkend onderzoek? Jazeker, reageerde Bomhoff. En nodig ook. Zijn
vrouw Rie schreef met enige regelmaat over kinderboeken in het
religieus-socialistische tijdschrift Tijd en Taak. En van haar wist hij dat er in
Nederland verbluffend weinig onderzoek was gedaan naar boeken voor kinderen,
althans als vorm van literatuur. Aan pedagogische benaderingen waren al vele
woorden gewijd en die werden ook toegepast door de verschillende werkgroepen.
Die waren begonnen aan een offensief om kinderboeken te bekijken vanuit strikt
sociaal-realistisch dan wel feministisch perspectief. Verderop in dit nummer zal
uitgebreid worden ingegaan op de verdiensten en mankementen van die werkgroepen.
Op aanbeveling van Bomhoff wendde ik me tot het Bureau Boek en Jeugd
(voorloper van het latere NBLC) op de Badhuisweg in Den Haag, waar Annie
Moerkercken van der Meulen, Oda Le Maire, Thea de Laat en Joke Thiel hof hielden.
Wat een kennis van en liefde voor het kinderboek vond ik daar, in woord en geschrift.
Een tweede bron van inspiratie, voor mij, was mevrouw Boele van Hensbroek van
uitgeverij Lemniscaat. Als vertaalster van prentenboeken trok zij de scholen langs waaronder de kleuterschool van onze kinderen - om ouders te informeren over wat
er voor hun kinderen allemaal te lezen en voor te lezen viel. Sprookjes natuurlijk in
de eerste plaats en Max en de Maximonsters van Maurice Sendak. Heel andere

2

Jetta van Leeuwen, ‘Als Jip en Janneke groot zijn dan wonen ze in Peyton Place.’ In: Vrij
Nederland, 15 januari 1972.
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koek dan Daantje zou naar school toe gaan of Pinkeltje. Dat andere, alternatieve en
tegendraadse geluid was intussen ook te horen en te zien in televisieprogramma's
voor kinderen. Auteurs als Willem Wilmink, Karel Eykman en Hans Dorrestijn
schreven de teksten voor De stratemakeropzeeshow (1972-1974) en diens latere
opvolger J.J. de Bom voorheen de kindervriend (1979-1981). Daarin bekeken Wieteke
van Dort, Joost Prinsen en Aart Staartjes de wereld nu eens vanuit het perspectief
van kinderen. Een grote revolutie die zeker effect heeft gehad op de aard en kwaliteit
van en het denken over kinderboeken. Ook hierover leest u in dit nummer meer.
Als uit het niets was daar toen ineens een literair criticus, Kees Fens, die de
griffelwinnaars van 1972 in de Volkskrant genadeloos neersabelde.3 De stijl van
Terlouw vond hij te ‘conventioneel’ en die van Biegel ook, zij het dat de laatste
‘literair-conventioneel’ opereerde. Hun boeken gaven ‘alleen maar verhaal, maar
niks aan taal’. In zijn ogen moesten kinderboeken vooral ‘grappig’ en ‘niet
conventioneel’ zijn. En daarom gaf hij de voorkeur aan Pluk van de Petteflet, een
ook nu nog populair boek over een ouderloze jongen met een rode kraanwagen die
het stadspark op uiterst inventieve wijze van de ondergang weet te redden. Schrijfster
Annie M.G. Schmidt had moeten winnen, betoogde Fens, omdat zij een ‘literaire’
stijl hanteert met een ‘springlevend Nederlands’ waarin ‘de poëzie ontspringt aan
gewone zaken’.
Inmiddels is niet moeilijk in te zien dat het prachtige Pluk van de Petteflet best
wel Goud toegekend had mogen worden, maar de veroordeling van Terlouw en
Biegel was onterecht. Koning van Katoren mag niet opvallend mooi geschreven zijn,
Terlouw is er wel in geslaagd om het verhaal met doeltreffende zinnen voort te stuwen
en de lezer in kort bestek mee te nemen langs ‘spannende, geestige en soms
ontroerende’ scènes. Taferelen vol knipogen naar de grotemensenwereld en
verschillende ideeën. Gelaagdheid zeg maar en ook dat plegen we een literaire
kwaliteit te noemen. De uithaal naar Biegel, een van de taligste talenten uit de
Nederlandse kinderliteratuur, is nog onbegrijpelijker. Zelfs als De kleine kapitein in
talig opzicht minder interessant was dan het eerder verschenen, overweldigend mooie
De tuinen van Dorr (1969).

3

De Volkskrant van 16 oktober 1972.
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1973
Paul Biegel - Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur
Henk Barnard - Gouden Griffel voor De Marokkaan en de kat van tante
Da
Jan Terlouw - Gouden Griffel voor Oorlogswinter
De jury4 die in 1973 de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur mocht toekennen
reageerde dan ook meteen met Biegels verheffing tot de hoogste gelederen. Zonder
verwijzing naar de kritiek van Fens zetten ze deze auteur op het hoogst denkbare
podium in Nederland, juist vanwege zijn talige en verbeeldingsrijke kwaliteiten. De
twee boeken die dat jaar een Gouden Griffel kregen hadden zulke actuele thema's de omgang met vreemdelingen en een genuanceerder beeld van de oorlogsheld dan
tot dan toe gebruikelijk - dat ze vijfendertig jaar later nog actueel zijn.
Terwijl de twee oudsten in ons gezin leerden lezen stortte ik me op de bestudering
van May Hill Arbuthnot (Children and Books), Philippe Ariës (L'Enfant et la vie
familiale sous l'Ancien Régime) en D.L. Daalder (Wormcruyt met suycker) en alles
wat de Duitse, Angelsaksische, Franse en Amerikaanse markt te zeggen had over
kinderboeken. In Levende Talen, een blad ter bevordering van het talenonderwijs,
verscheen een artikel van A.E.M. Dekkers-Akveld ‘Op zoek naar de identiteit van
jeugdliteratuur’, terwijl Betske Tans-Salverda en Marleen Wijma van der Laan voor
hun doctoraalscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten wat de
structurele analyse van jeugdboeken kon opleveren. Aan de discussie daarover kwam
ik zelf overigens amper toe omdat ik naast mijn groene-weduwe-bestaan en de zorg
voor drie temperamentvolle dochters volledig in beslag werd genomen door de
voltooiing van mijn afstudeerwerk: De beoordeling van het kinderboek. Onderzoek
naar enige uitgangspunten. Op uitdrukkelijk verzoek casu quo bevel van Annie
Moerkercken werd mijn doctoraalscriptie opgenomen in de serie ‘Buiten het Boekje’,
vakliteratuur voor wie kinderen en boeken samen wil brengen. Het zevende deeltje
in een serie die jaren

4

In die jury zaten: Ria Bauer-van Wechem, Huib van den Doel, W Goeman-van Randen,
A.P.P. van Kampen, Marijke van Raephorst (vz), An Rutgers van der Loeff-Basenau en J.C.
Villerius.
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geleden alweer een stille dood is gestorven, maar indertijd een goede poging was
om vakliteratuur toegankelijk te maken.

1974
Jaap ter Haar - Gouden Griffel voor Het wereldje van Beer Ligthart
Thea Beckman - Gouden Griffel voor Kruistocht in spijkerbroek
Wim Hofman - Gouden Penseel voor Koning Wikkepokluk de merkwaardige
zoekt een rijk
In het jaar dat ik in het zweetkamertje van de Universiteit Leiden mijn handtekening
mocht zetten, organiseerde de Rijksuniversiteit Groningen een lezingencyclus over
jeugdliteratuur. Onder anderen prof. dr. J.G. Bomhoff liet er zijn
literatuurwetenschappelijk licht over het kinderboek schijnen. Met een verwijzing
naar het onderzoek van een van zijn studenten - het mijne dus - wees hij er op dat
niet alleen literaire kwaliteiten bepalen of een kinderboek goed is, maar dat er ook
andere invalshoeken gehanteerd kunnen worden. Ook benadrukte hij nog eens dat
waardeoordelen - zowel de ethische als de esthetische - voortdurend in ontwikkeling
zijn. Bert Brouwers verdedigde er de sociologische benadering zoals die door de
verschillende werkgroepen werd toegepast. Alle Groningse lezingen werden
opgenomen in het Project Jeugdliteratuur, een initiatief dat door het bundelen van
beschouwingen en onderzoeksresultaten gezien kan worden als een voorloper van
het latere Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur en huidige Literatuur zonder
leeftijd.
Opnieuw was het een bespreking van de twee Griffelwinnaars in de Volkskrant
door Kees Fens die voor ophef zorgde. Dat een boek als Het wereldje van Beer
Ligthart van Jaap ter Haar als het beste kinderboek van het jaar geafficheerd kon
worden, vond Fens kenmerkend voor de maatstaven die bij de beoordeling van
kinderboeken worden gehanteerd. In zijn ogen was het boek een aaneenrijging van
gemeenplaatsen: de auteur kan niet vertellen en zal dat ook nooit kunnen ‘want hij
bezit geen taal’. Wat over blijft is een hoop sentiment: het boek is een smartlap voor
kinderen, die hen ongetwijfeld diep zal raken.
Dat een verteller geen taal bezit, lijkt mij overigens een contradictio in terminis.
Daarmee zou immers de oervorm van literatuur - het vertellen van
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verhalen - ontkend dan wel afgewezen worden. Fens bedoelde waarschijnlijk dat hij
poëtischer taalgebruik, een onverwacht geluid of benadering meer op prijs gesteld
zou hebben. Altijd een zwaktebod als critici aanvoeren dat ze liever iets anders hadden
gezien of gelezen dan datgene waar ze een oordeel over zouden moeten kunnen
geven. Hoe dan ook, zijn woorden kwamen hard aan in de wereld van het kinderboek.
Tot dat moment was het verhaal over een jongen die blind wordt en ‘zijn handicap
leert aanvaarden’ alleen maar lof en prijs toegezwaaid. Men vond de vertelling van
Jaap ter Haar ontroerend en psychologisch interessant of minstens relevant. Had Fens
wel verstand van kinderen en kinderboeken? Kwam zijn beoordeling op louter
(poëtische?) taal niet teveel voort uit zijn literaire verwachtingshorizon, vroeg Rita
Ghesquière zich af.5 Zijn ervaringen met literatuur voor volwassenen waren blijkbaar
belangrijker of dominanter dan die met kinderboeken. Terwijl in eerder uitgesproken
ideeën over Fulco de minstreel, het favoriete boek van Fens' jeugd, toch vooral
sentiment en eigen ervaring de toon hadden bepaald. In zijn uithaal naar Het wereldje
van Beer Ligthart moet Fens even vergeten zijn dat ook in de literatuur voor
volwassenen genoeg boeken te vinden zijn waarin het sentiment overheerst
(Heijermans, Coolen, Streuvels). Voor Kruistocht in spijkerbroek geldt tot de dag
van vandaag dat Beckmans vertellende kwaliteiten heel wat lezers mee heeft weten
te slepen. Had Fens in zijn gepassioneerd zoeken naar goede kinderliteratuur ook
aandacht besteed aan Koning Wikkepokluk de merkwaardige zoekt een rijk van
Gouden Penseelwinnaar Wim Hofman dan had hij daar zowel talige als
verbeeldingsrijke en vertellende kwaliteiten aangetroffen.

1975
Alet Schouten - Gouden Griffel voor Iolo komt niet spelen
Simone Schell - Gouden Griffel voor De nacht van de heksenketelkandij
In 1975 werden twee boeken bekroond waar niemand zich over opwond. Integendeel,
zowel Iolo komt niet spelen als De nacht van de heksenketelkandij hadden iets
plezierigs ouderwets over zich. Ze boden een wereld

5

Rita Ghesquière, Jeugdliteratuur in perspectief, Leuven/Den Haag, Acco, 2009, p. 105.
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waarin de lezer zich kon terugtrekken, waren niet alarmerend en goed geschreven
bovendien. Nog voor mijn afstudeerscriptie in boekvorm kon verschijnen, kregen
Elisabeth Schuring-van Ketwich Verschuur en ik een opdracht van wat toen nog
C(ultuur) R(ecreatie) en M(aatschappelijk werk) heette om de rol van ouderen in
kinderboeken te bestuderen. Nu was sociologisch onderzoek niet direct een kolfje
naar mijn nog prille literair-wetenschappelijke hand, maar het was een serieuze
opdracht die serieus gehonoreerd zou worden en daarmee toch een erkenning van
mijn expertise. En dus zei ik ja en leverden we in ijltempo een gedegen onderzoek
af: ouderen bleken door kinderboekenauteurs toch wel heel vaak in het verdomhoekje
gestopt te worden. Ook al kon dat hoekje de ene keer dat van de wijzere in onze
samenleving zijn en de andere keer dat van het uitschot. Of dat onderzoek iets
opgeleverd heeft en het beleid van CRM op enigerlei wijze heeft beïnvloed, vraag
ik me ten zeerste af. Zijn we ouderen sindsdien anders gaan zien?6
Het werk moest zo snel worden afgehandeld omdat ons gezin voor twee jaar naar
Engeland vertrok, het land van Lewis Carroll, Rudyard Kipling, A.A. Milne, E.
Nesbit en Enid Blyton. Het kinderboekenparadijs waar ik onderzoekers als Margery
Fischer, Peggy Heeks, Aidan en Nancy Chambers en John Townsend zou ontmoeten.
Binnen de kortste keren raakten onze kinderen er vertrouwd met de pareltjes van de
Engelse kinderliteratuur. Ik volgde er cursussen, ging met Nederlands accent voorlezen
op Engelse primary schools en debuteerde als kinderboekenrecensent in The Librarian
en Growing Point. In En nu over jeugdliteratuur, dat nog door Annie Moerkercken
was opgezet en uit niet meer dan een paar slordig opgemaakte A-viertjes bestond,
kreeg ik ruimte om verslag te doen van mijn ervaringen in het Angelsaksische
luilekkerland. Alles was daar beter in mijn ogen. De kwaliteit van het kinderboek,
de promotie ervan op scholen, de verkrijgbaarheid en de betaalbaarheid (prachtige
pockets) en het wetenschappelijke onderzoek. Het kinderboek werd er gezien als
onmisbare basis voor ieders (literaire) ontwikkeling.

6

Oude mensen in kinderboeken, Den Haag, NBLC, 1976.
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1976
Tonke Dragt - Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur
Guus Kuijer - Gouden Griffel voor Met de poppen gooien7
De Staatsprijs voor Tonke Dragt bevestigde opnieuw dat kinderboeken zowel talig
als verbeeldingsrijk en vormend tegelijk kunnen zijn. ‘De drang tot ontdekken, tot
achterhalen, tot geraken aan de kern van het bestaan - en wat is dat anders dan voor
iedere mens het ontdekken van zichzelf - is het grondthema, in een grote
verscheidenheid aan vorm neergelegd in het oeuvre van Tonke Dragt. In elk volgend
boek komt het pregnanter naar voren, het avontuur van de sprong in het duister,
steeds directer van symboliek, zodat de duidelijke ontwikkeling waarneembaar is
van een auteur op zoek naar haar hoogstpersoonlijke vorm.’8
Ondertussen begon in Nederland op allerlei fronten het roer om te gaan. De rellen
op de Dam en de ludieke acties bij het Lieverdje hadden al lang plaats gemaakt voor
bezorgdheid om de oorlogen in Vietnam en Cambodja, acties als Baas in eigen buik
en autoloze zondagen. Het streven naar meer gelijkwaardigheid tussen hoog en laag,
jong en oud, man en vrouw weerspiegelden zich in de werken van Guus Kuijer. Hij
gaf zijn boeken verrassende titels mee als Met de poppen gooien en Op je kop in de
prullenbak. Tegendraadsheid stond bovenaan ieders lijst. Miep Diekmann gaf een
van haar helden (het jongetje Fidel) de naam Total Loss, terwijl Max Velthuijs zijn
boeken over Klein Mannetje onderbracht bij de speciaal voor zijn boeken ontwikkelde
kinderboekenpoot van uitgeverij Junk, een organisatie in Den Haag die tot dan alleen
wetenschapsboeken had gebracht. Omdat ik in mijn betrekkelijke eenzaamheid op
het Engelse platteland enige affiniteit begon te ontwikkelen met het feminisme,
accepteerde ik het aanbod van Lover, het blad van Man Vrouw Maatschappij, om
een inventarisatie te maken van kinderboeken die literair én feministisch door de
beugel konden.

7
8

Vanaf 1976 was er nog maar één Gouden Griffel per jaar.
In de jury van dat jaar zaten A.G. van Balen, Paul Biegel (voorzitter), Huib van den Doel,
A.P.P. van Kampen, Barber van de Pol en Dolf Verroen. H.J. Kompen was ambtelijk
secretaris.
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1977
Henk Barnard - Gouden Griffel voor Kon hesi baka/Kom gauw terug
Max Velthuijs - Gouden Penseel voor Het goedige Monster en de rovers
Een nieuw tijdperk brak aan met goud voor het maatschappelijke engagement van
Barnard - nog heel bruikbaar in deze woelige tijden - en de start van De Blauw Geruite
Kiel, de veelzijdige kinderrubriek in Vrij Nederland die Aukje Holtrop en Karel
Eykman tot grote poëtische en maatschappijkritische hoogten wisten te stuwen.
Schrijvers, uitgevers, docenten, critici begonnen kinderen in intellectueel, moreel én
literair opzicht serieus te nemen. Volwassenen die liever op hun hurken bleven zitten,
werden verbannen naar het sprookjesbos. De jeugdliteratuur begon aan een nieuwe
opmars van mondigheid. Nog voorzichtig en primitief - op de opleidingen is dat
nooit goed van de grond gekomen - maar dag- en vakbladen creëerden ruimte voor
wekelijkse besprekingen van jeugdliteratuur. Universiteiten in Nederland en
Vlaanderen zagen mogelijkheden om jeugdliteratuur te laten bestuderen, echter nog
niet onder leiding van een hoogleraar. Maar toch. Prof dr. Ria Bauer-van Wechem
was in 1980 de eerste die als bijzonder hoogleraar een dag in de week aan de slag
kon aan de pedagogische en antropologische subfaculteit van Leiden. Toin Duijx,
nog altijd actief onder meer als eindredacteur van dit tijdschrift, stond haar daarin
bij. Zelfs op middelbare scholen kreeg jeugdliteratuur dankzij tijdschriften als Tikker
en Bumper langzaam maar zeker een plaats in het curriculum van de onderbouw.
Herman Verschuren nam de redactie van En nu over jeugdliteratuur (het latere
Leesgoed) over en zette een team van bevlogen kenners aan het redactieroer. We
wilden een professioneel blad worden waar onderwijzers, docenten, bibliothecarissen,
boekverkopers, auteurs en illustratoren inspiratie en kennis uit konden putten.
Nu ons gezin terug was in Nederland en ik een baan had gevonden als lerares
Nederlands op het Triniteitslyceum in Haarlem, kon ik aan veel van die activiteiten
mijn steentje bijdragen. Binnen de kortste keren kreeg ik de kans om op wekelijkse
basis recensies te schrijven voor het Haarlems Dagblad. Eerst alleen over literatuur
voor volwassenen (Burnier, Brakman, Kossmann), weldra ook over kinder- en
jeugdboeken. Daarmee trad ik in de
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voetsporen van mijn voorgangers, Miep Diekmann en Petra Barnard. Als redacteur
van En nu over jeugdliteratuur mocht ik de rubriek Uit de B-kast verzorgen. Ik raakte
betrokken bij diverse educatieve, promotionele en commerciële projecten.
De ware emancipatie, dat wil zeggen streven naar een volwaardige plaats in de
samenleving vanuit een achtergestelde positie, heeft de meeste kans van slagen als
die van binnenuit komt, in dit geval dus vanuit de kinderboekenschrijvers en
-illustratoren zelf. Vanuit mijn bejaarde uitkijktoren heb ik de indruk dat de jaren
zeventig de voorwaarden hebben geleverd om het kinderboek rijker, veelzijdiger,
interessanter en geëmancipeerder te maken. Of ik daar gelijk in heb, zal de tijd
bewijzen. De verschillende deelstudies in dit themanummer van Literatuur zonder
leeftijd kunnen de inzichten van de lezer op dit punt wellicht verder helpen.
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Tussen kunst en kweek
De jaren zeventig als bakermat van het ideologiekritische
jeugdliteratuuronderzoek in Nederland en Vlaanderen
Sara Van den Bossche
Door de band genomen worden de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw
in westerse landen gezien als de tijd waarin de kiem gelegd werd voor
wetenschappelijk onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur (Lundin, 2004, p. 65;
Metcalf, 2006, pp. 212-213; Stevenson, 2009, p. 111; Webb, 2006, p. 60). In
Nederland en Vlaanderen is dat niet anders. Ook in ons taalgebied krijgt de
jeugdliteratuur in die periode langzaamaan vorm, en dat grotendeels dankzij de
toenemende aandacht in kritische en academische kringen (Van Lierop-Debrauwer,
2000, p. 44; Ghesquière, Joosen & Van Lierop-Debrauwer, 2014, pp. 45-46). De
precieze omstandigheden waarin het veld zich ontwikkelde zijn elders al uitvoerig
beschreven (De Vries, 1989, pp. 231-276; Van Lierop-Debrauwer, 2000, pp. 44-47),
de details van die evolutie zal ik hier dan ook niet herhalen. Wel zal ik een overzicht
geven van de mijlpalen in de jeugdliteratuurkritiek en het opkomende onderzoek uit
dat fundamentele tijdsgewricht, waarin we een metadiscours zien ontstaan over het
nut en de waarde van jeugdliteratuur en het hoe en waarom van kritiek en onderzoek.
In deze beschrijving zal ik de belangrijkste onderliggende opvattingen over kinderen
en hun literatuur schetsen. Op die manier wil ik de betekenis benadrukken van de
jaren zeventig als groeibodem voor ideologiekritisch onderzoek zoals dat vandaag
nog steeds toegepast wordt, namelijk met aandacht voor zowel de literaire als de
socioculturele dimensie van kinder- en jeugdboeken.1
Midden de jaren zeventig werd de roep om een theoretisch onderbouwde benadering
van jeugdliteratuur steeds luider. Algemeen gesproken kre-

1

In wat volgt zal ik voor het leesgemak de kortere termen ‘jeugdliteratuur/jeugdboeken’ of
‘kinderliteratuur/kinderboeken’ hanteren, maar deze omvatten wel degelijk kinder- én
jeugdboeken.
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gen jeugdboeken steeds meer aandacht. Daar zijn verschillende aanwijzingen voor.2
Zo werd in 1974 gestart met het tijdschrift En nu over jeugdliteratuur (later Leesgoed)
en werden er een aantal zogenoemde ‘werkgroepen’ over jeugdliteratuur opgericht.
Elk van die groepen had een eigen publicatiereeks, waaronder Het kinderboek vanuit
een andere hoek, aangestuurd vanuit Eindhoven, het Plus-min-boek van de
Leids/Twentse groep en in Vlaanderen ZOZO van de Alternatieve Werkgroep
Jeugdliteratuur uit Antwerpen (Van den Hoven, 1994, p. 41). Ook in de
lerarenopleidingen bleek er hoe langer hoe meer nood aan ‘steun van
wetenschappelijke zijde’, zoals Steven van Campen en Cor van der Burg (1976
[1977], p. 5) het formuleerden in De onderste plank, hun bijdrage aan het opkomende
debat. De wetenschappelijke ondersteuning kwam oorspronkelijk voornamelijk vanuit
opvoedkundige hoek (Brouwers, 1976; Dasberg, 1975, 1981; Van Campen & Van
der Burg, 1976, 1981). Het was dan ook aan een pedagogische faculteit (in Leiden)
dat in 1980 de eerste leerstoel voor kinder- en jeugdliteratuur werd gecreëerd, bekleed
door Ria Bauer-van Wechem (Linders, 1998). Daarnaast vloeide er veel academische
inkt over de esthetische waarde van jeugdboeken en hoe enkel een degelijk
gefundeerde kritiek daar recht aan kon doen. Zoals verderop in deze bijdrage zal
blijken, primeerde in dergelijke beschouwingen een literatuurwetenschappelijk
perspectief (Bast-Reijnders, 1977; De Vries, 1980; Fontijn & Anbeek, 1975; Van
den Hoven, 1980). Het onderzoek en de kritiek in het nog relatief jonge domein van
de jeugdliteratuur werd gekenmerkt door een evenwichtsoefening, met ‘kunst’ en
‘kweek’ als de twee uitersten van het spectrum waarop gebalanceerd werd. De
slingerbeweging tussen kunst en kweek die het decennium kenschetste, vormt de
rode draad in deze bijdrage.

Tussen kunst en kweek
Leidraad voor het leren leven
De mogelijke rol van literatuur in het ‘opkweken’ van jonge mensen is het
uitgangspunt in het werk van Van Campen en Van der Burg, onder meer in het
tijdschrift Verkenningen op het gebied van de jeugdliteratuur, waarvoor

2

Zie ook Van Campen & Van der Burg (1976 [1977], p. 5).

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

24
zij het initiatief namen. In het reeds genoemde De onderste plank (1976) vertrekken
Van Campen en Van der Burg (1976 [1977], p. 9) van de idee dat de twintigste eeuw
het tijdperk is waarin het kind centraal staat. Maar, zo benadrukken ze, de manier
waarop auteurs dat kind in het centrum plaatsen, is cruciaal. Ze zien schrijvers als
opvoeders, zo blijkt:
Het gaat erom, het kind de eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk te
laten ontplooien. [...] De schrijver van het kinderboek helpt het kind zoeken,
is partner in de opvoedingssituatie, geeft mee richting aan het bestaan met
name van de jonge mens. (p. 12)
Omdat wat kinderen lezen bepalend is voor hun opvoeding, vinden Van Campen en
Van der Burg het belangrijk om stil te staan bij wat dan een goed boek voor de jeugd
is. Ze belichten daarbij verschillende aspecten, te beginnen met de maatschappelijke
visie en de moraal die uit het boek spreken: ‘De wereld is onoverzichtelijk,
ingewikkeld. De media hebben de functie er enige structuur in herkenbaar te maken.
Ook het kinderboek heeft aan die eis te voldoen’ (p. 13). Het komt er op neer dat een
‘boek een wereld biedt’, zoals zij het formuleren (p. 19).

Hun insteek is duidelijk pedagogisch van aard, wat nog sterker op de voorgrond komt
in hun tweede studie, Onder andere het jeugdboek (1981). In het voorwoord wordt
al meteen de toon gezet:
Ook jonge mensen lezen om informatie te verkrijgen, iets te onderzoeken
of gewoon voor ontspanning.
Dit laatste, het lezen voor het plezier, onderscheidt zich meestal van de
andere functies door de afwezigheid van enige pedagogische sturing: het
geeft niet wat het kind leest, als het maar leest. Een heel populaire doctrine
waarvan wij vinden dat die hoogst onverantwoord is. (p. 5)
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Van Campen en Van der Burg (p. 6) zijn van mening dat de volwassenen die in de
jeugdliteratuur als bemiddelaars fungeren een belangrijke rol hebben in het uitkiezen
van geschikte boeken, die gericht zouden moeten zijn op het ‘leren leven’.

Daarmee ligt hun benadering in dezelfde lijn als die van Lea Dasberg, wellicht de
bekendste van de ‘zeventigers’ uit het jeugdliteratuuronderzoek. Zij verrichtte
pionierswerk met haar studies Grootbrengen door kleinhouden als historisch
verschijnsel (1975) en Het kinderboek als opvoeder (1981). In Grootbrengen door
kleinhouden beschrijft Dasberg (1975 [1984], pp. 58-71) het proces van infantilisering
van de jeugd dat zich sinds ruwweg 1750 in Europa aftekende.3 Ze introduceert het
begrip ‘jeugdland’, een soort ‘pedagogisch eiland’, om weer te geven hoe de
leefwerelden van kinderen en van volwassenen steeds meer van elkaar afgescheiden
raakten (p. 24). In jeugdland hoefden kinderen niet langer miniatuurvolwassenen te
zijn, maar konden ze gewoon kind zijn. Op dat pedagogische eiland - door Peter van
den Hoven (1994, p. 47)4 veelbetekenend een ‘reservaat’ genoemd - ontstond ruimte
voor - en zelfs nood aan - een literatuur enkel en alleen gericht op jonge mensen
(Dasberg, 1975 [1984], pp. 82-84). Dat die literatuur in die specifieke context
voornamelijk ingezet zou worden als opvoedkundig middel, hoeft niet te verbazen.

3
4

Zie ook Dasberg (1981, p. 12); Van den Hoven (1980, p. 11). Philippe Ariès bekende studie
L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime (1960) is Dasbergs belangrijkste voorloper.
Zie ook Van Lierop-Debrauwer (2000, p. 45).
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jeugdliteratuur, zoals die naar voren komt in Het kinderboek als opvoeder (1981).
De kerngedachte in
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die studie is dat beïnvloeding door kinderboeken onvermijdelijk is. Literatuur dient
als spiegel van de maatschappij, zo stelt ze, want ‘[i]n de belletrie kan men de
maatschappij betrappen’ (p. 7; cursivering in origineel). In de jeugdliteratuur is daar
volgens Dasberg (p. 8) steevast een waardeoordeel aan verbonden, terwijl dat in
volwassenenliteratuur niet per se het geval is. ‘Een geschrift voor kinderen
weerspiegelt zo ook de visie van de schrijver op kinderen. Kinderliteratuur verraadt
een bepaald kindbeeld’, stelt Dasberg (p. 10). Ze voegt daar nog aan toe,
‘kinderboeken weerspiegelen niet de maatschappelijke werkelijkheid, maar wel de
pedagogische bedoelingen van een tijd en wel de kindbeelden die toen bestonden’
(p. 11; cursivering in origineel).
In kinderboeken wordt er met andere woorden kleur bekend. Net zoals Van Campen
en Van der Burg (1976) stelt Dasberg de vraag naar goede kinderboeken vanuit een
pedagogische bekommernis. Bij haar speelt bovendien de adaptatie-idee mee, de
gedachte dat kinderboekenschrijvers rekening zouden moeten houden met de leesen leefervaring van hun jonge publiek (Dasberg, 1981, p. 9).5 Vanuit haar optiek
hebben jeugdboeken een uitgesproken ‘wereldoriënterende’ functie, ze zouden als
het ware uitkijkposten moeten zijn van waarop jonge mensen de wereld kunnen
ontdekken (p. 97). In het ideale geval overstijgt de fictionele wereld dan ook de
leefwereld van de lezers, maar sluit die wel aan bij hun belevingswereld, zodat er
grenzen verlegd worden (pp. 80, 87-88). Jeugdliteratuur zou moeten dienen als een
moratorium voor kinderen, die door boeken te lezen
geleidelijk [kunnen] wennen aan de wereld, zonder dat die [hen] al kwaad
kan doen. Het boek betekent voor de zich vormende mens dus iets
essentiëel [sic] anders dan voor de gevormde volwassene: de boeken der
jeugd zijn opvoeders die onbeperkt materiaal aanreiken, waardoor de jonge
lezer in zijn belevingswereld leert kiezen en beslissen voor zijn latere
leefwereld. (p. 100)
De literatuuropvatting van Dasberg is dus duidelijk toegespitst op de impact van
boeken op hun lezers. Uit dit alles blijkt dat jeugdland voor haar van

5

Het onderzoek dat de Zweed Göte Klingberg begin jaren zeventig uitvoerde was in dit opzicht
toonaangevend.
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wezenlijk belang is en dat er binnen de jeugdliteratuur rekening mee gehouden moest
worden.

Schoon of goed, of allebei?
Tegelijkertijd worstelt Dasberg (p. 16) met wat ze zelf ‘een oud dilemma’ noemt,
namelijk de onvermijdelijke verwevenheid van de eigenschappen ‘schoon’ en ‘goed’
en hoe daarmee om te gaan. Ze erkent dat er naast het ethische aspect ook aandacht
zou moeten zijn voor de esthetische dimensie van jeugdliteratuur. Zelf lijkt ze er niet
in te slagen tot een uitgebalanceerde benadering te komen. In haar werk primeert
inhoud vaak boven vorm (Van Lierop-Debrauwer, 2000, p. 56).
Ook in dit opzicht sluit de visie van Van Campen en Van der Burg aan bij die van
Dasberg. In De onderste plank beschouwen ze de kwaliteit van een boek als de
tweede, minstens even belangrijke, component van een gefundeerd oordeel. Meer
bepaald geven Van Campen en Van der Burg (1976 [1977], pp. 14, 17) aan dat ze
belang hechten aan de structuur en het taalgebruik van literaire werken en blijken ze
complexiteit en een stimulerend effect op de lezers te waarderen. Hun verklaring
hiervoor is de volgende:
Deze criteria komen onder andere voort uit de, gelukkig nu vrij veel opgeld
doende, mening dat het kinderboek voor vol moet worden aangezien. Het
schrijven van lectuur voor de jonge mens vraagt evenveel vakmanschap
als het produceren van ‘volwassen literatuur’. Meer dan dat: de situatie
waarin het kinderboek automatisch gebracht wordt, de opvoeding, heeft
het recht in zich dat te eisen. (p. 14)
Hier zien we de literaire emancipatie van het kinderboek (Van Lierop-Debrauwer,
2000, p. 59; Ghesquière et al., p. 50) in gang gezet worden, maar de verankering in
de pedagogiek is nog onvermijdelijk. Meer nog, de pedagogisch-georiënteerde
literatuuropvatting wordt in deze stroming gezien als de ultieme grondslag voor een
literaire benadering van kinderboeken. Er is met andere woorden sprake van een
zekere toenadering tussen kweek en kunst.
Die convergerende beweging verliep echter niet zonder slag of stoot. Enkele van
de bijdragen aan de academische publicatiereeks Project jeugd-
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literatuur getuigen van de clash tussen beide perspectieven. Literatuur-socioloog
Bert Brouwers (1976), bijvoorbeeld, staat een sociologische benadering met sterke
klemtoon op het pedagogische voor. Hij ziet literatuur als een instrument om
verandering in de maatschappij te bewerkstelligen en laakt de houding van diegenen
die het ‘betere’ jeugdboek promoten. In zijn eigen visie staat de functie van de
jeugdliteratuur centraal, namelijk haar aandeel in de zelfontplooiing en socialisatie
van het jonge lezerspubliek (p. 7). Zijn stuk lokte een polemische reactie uit bij
onderzoekster Inge Bast-Reijnders (1977), die er een eerder autonomistische
literatuuropvatting op nahoudt. Zij vindt het noodzakelijk dat critici en academici
zich bewust worden van hun eigen (vaak onbewuste) ideologische stellingnames.
Verder onderstreept ze het belang in de zelfontplooiing van de esthetische
ontwikkeling en waarschuwt ze dat het wereldbeeld niet zou mogen overheersen in
de beoordeling van een boek. Ook het wezen van het boek als literatuur moet naar
haar mening meegenomen worden. Een gelijkaardig geluid is te horen bij schrijver
en neerlandicus Willem Wilmink (1976), die vindt dat er door voorstanders van
realistische jeugdliteratuur te veel nadruk gelegd wordt op de ‘ernst des levens’,
waardoor het wat het hoe naar de achtergrond verdringt (p. 3). Daarnaast breekt hij
een lans voor debat en uitwisseling van ideeën om de intuïtie over wat goede
jeugdliteratuur is te kunnen onderbouwen.

De moeilijkheid van de evenwichtsoefening tussen het pedagogische en het esthetische
tekent zich ook elders af. Deze spelers in het veld van de jeugdliteratuur ontkennen
niet per se de opvoedende functie van jeugdliteratuur, maar zetten zich wel af tegen
het wereldbeeld dat ‘pedagogie-estheten’ als Dasberg, Van Campen en Van der Burg
aanhangen. De Vlaming Eric Hulsens, bijvoorbeeld, jeugdliteratuurcriticus voor
onder meer De Nieuwe, De Groene Amsterdammer en Heibel, gooit regelmatig de
knuppel in het hoenderhok. In zijn essays en recensies uit de periode 1974-1980,
gebundeld in Een kinderhoofd is gauw gevuld (1980), ontwikkelt hij een heuse
metakritiek. Hulsens maakt vakkundig brandhout
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van ongefundeerde, kritiekloze kritiek van burgerlijke signatuur, waarvan hij de
partijdigheid aanklaagt:
Onze critici houden zich natuurlijk niet bezig met de ideologie die in een
jeugdboek zit. De burgerlijke ideologie is voor hen vanzelfsprekend, en
dus zijn zij tevreden als de inhoud van een boek menselijk is, of
diepmenselijk, of schoon-menselijk, of algemeen-menselijk. De burgerlijke
kritiek hanteert een heel jargon van de menselijkheid. [...] Dit hele jargon
is het symptoom van een literaire kritiek die de sociale tegenstellingen
tracht te negeren [...] door ze te overstijgen tot op het niveau van de
algemeen-menselijkheid, waar ze zich oplossen in ontroering over de
menselijke miserie, en in nobele ethische verontwaardiging. (pp. 22-23)
Hij trekt hiermee scherp van leer tegen de rechtse onderstroom van gevestigde
instituten van jeugdliteratuurkritiek en -onderzoek in Nederland en Vlaanderen,
waarvan hij Jeugdboekengids, Lektuurgids en NBLC (Bureau Boek en Jeugd) bij
naam noemt. Hij hekelt de manier waarop zij ‘systematisch rechtse tendensen
onvermeld laten, maar linkse opmerken en gebruiken als grond van afkeuring, of
althans vermelden als waarschuwing’ (p. 162).
Hulsens (pp. 17, 38) staat zelf voor een sociologisch geïnspireerde,
ideoogiekritische analyse van jeugdboeken, waarin tevens ruimte is voor aspecten
van literaire kwaliteit zoals duale geadresseerdheid en meerlagigheid. Hij breekt een
lans voor non-conformistische, politiek geëngageerde literatuur voor jonge mensen
en vindt dat het ‘hoog tijd [wordt] dat de linkerzijde zich om de jeugdliteratuur gaat
bekommeren, en ermee ophoudt dit terrein aan het conservatisme over te laten’ (p.
24). Ook hij ziet jeugdboeken in principe als pedagogische instrumenten, zij het van
een heel andere aard. Volgens hem moet men kinderen ‘opvoeden tot inzicht in de
structuur van de maatschappij (in het bijzonder in de tegenstelling tussen arbeid en
kapitaal) en tot syndicaal bewustzijn. Het kinderboek kan daarbij goede diensten
bewijzen’ (p. 163). Wat hem betreft, hoeven jeugdschrijvers dan ook geen blad voor
de mond te nemen en kunnen ze de realiteit gerust presenteren zoals ze echt is. Het
romantische kindbeeld à la Rousseau wijst hij categoriek af: ‘Kinderen leven in
dezelfde wereld als volwassenen en de
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jeugdliteratuur moet de jeugd helpen tot volwassenheid te komen. Daarom: geen
taboes, en geen infantilisering met verkleinwoordjes en veel rozig koloriet’ (p. 12).
Dat laatste was koren op de molen van de werkgroepen, die bijna zonder
uitzondering voorstanders waren van taboedoorbrekende, realistische probleemboeken.
In Het kinderboek vanuit een andere hoek (1974, pp. 1, 3), bijvoorbeeld, worden
boeken belicht die ingaan tegen het heersende ouderwetse en vertekende wereldbeeld.
De representatie van gelukkige kernfamilies en van imperialistische, patriarchale
sociale structuren is de samenstellers een doorn in het oog. Bij wijze van alternatief
promoten zij daarom boeken waarin onderwerpen als de dood, emancipatie,
echtscheiding en homoseksualiteit aan bod komen en antiautoritaire tendensen hoogtij
vieren (pp. 5, 21). Formele aspecten vinden slechts geleidelijk ingang in de oordelen
die in de brochures worden geuit. Jonge lezers zouden tegen wil en dank ontvoogd
worden. Het nieuwbakken jeugdliteratuuronderzoek had veel te danken aan de
pedagogiek, omdat de jeugdliteratuur via die pedagogiek ingang vond in de
academische wereld. Toch maakte het zich al even snel weer los van het
opvoedkundige domein, in wat bekend kwam te staan als de pedagogische emancipatie
van de jeugdliteratuur (Van Lierop-Debrauwer, 2000, p. 45; Van den Hoven, 1980,
p. 12; Van den Hoven 1994, p. 47; Ghesquière et al., 2014, p. 47).
Peter van den Hoven (1980) is dan weer een belangrijke stem in de literaire
emancipatie van diezelfde jeugdliteratuur. Hij was aanvankelijk ook sterk
maatschappelijk geëngageerd, maar gaandeweg ontwikkelt zijn engagement zich in
de literaire richting. Hij ziet namelijk een parallel tussen de manier waarop kinderen
en hun literatuur behandeld worden en is ervan overtuigd dat een esthetische gerichte
aanpak daar iets aan kan veranderen. Hij stelt vast:
Jouw wil staat achter de keukendeur. [...]
Jij komt niet eens boven de tafelrand uit. [...]
Jij hoeft niet te denken, er wordt voor je gedacht. [...]
Achter de keukendeur.
Dat is de plaats die kinderen in onze cultuur innemen. In de marge, aan
de rand van de samenleving, samen met bejaarden en kunstenaars.
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Het is ook de plaats waar de literatuur voor kinderen terecht is gekomen.
Gescheiden van die van de volwassenen. Triviaal, onvolgroeid en niet echt
serieus te nemen. (p. 9; cursivering in origineel)
Net zoals Dasberg ziet hij het proces van infantilisering dat in de achttiende eeuw
ingezet werd als voornaamste reden hiervoor. Maar Van den Hoven is optimistisch:
hij maakt gewag van een emancipatie van het kind, dat bevrijd wordt van achter die
keukendeur. Ook de jeugdliteratuur zelf mag volgens Van den Hoven een beter
zichtbare plaats opeisen. Onder invloed van de afnemende impact van de opvoedkunde
op het veld van de jeugdliteratuur is de scheiding tussen jeugd- en
volwassenenliteratuur, naar zijn mening, niet langer vanzelfsprekend. Hij schrijft:
men gaat er gelukkig steeds meer van uit dat er geen principieel, maar
slechts een gradueel onderscheid te maken is. Als de jeugdliteratuur bevrijd
wordt van een haar oneigenlijk opgedrongen pedagogische moraal is er
vanuit literaire en sociologische criteria geredeneerd geen werkelijke reden
te bedenken om dat verschil te handhaven. (p. 12)
Als gevolg daarvan is de jeugdliteratuur ‘“volwassen” aan het groeien’, zoals hij het
stelt (p. 12).
Van den Hoven wijst op de rol van de belangstelling voor literaire kwaliteit hierin,
die hij afleest aan de introductie van het ‘betere’ jeugdboek, losgekoppeld van
onderwijs of pedagogiek, en de stijgende status van het veld op zich (gestimuleerd
door bijvoorbeeld literaire prijzen en onderzoek). Hij juicht de toenemende invloed
van de ‘anti-autoritaire opvoedingsbeweging’ op de jeugdliteratuur toe, omdat hij
vindt dat daarmee ‘de basis [is] gelegd voor het jeugdboek dat weliswaar nog volop
in ontwikkeling is, maar zowel inhoudelijk als vormtechnisch steeds meer de toets
der kritiek kan doorstaan’ (p. 14). Hij komt tot de voorzichtige conclusie dat ‘de
keukendeur op een flinke kier is komen te staan’, maar dat ‘het nog wel even [zal]
duren voor die definitief opengegooid en uit z'n hengsels gelicht kan worden’ (p.
16).
Minder sterk door sociale betrokkenheid gekleurd is het betoog van Anne de Vries,
in Project jeugdliteratuur opgenomen onder de titel ‘Wat zijn
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kinderboeken nu eigenlijk? Kanttekeningen bij wetenschappelijk onderzoek van
kinderliteratuur’ (1980). Daarin pleit hij ervoor om literatuurwetenschappelijk
onderzoek en sociaalwetenschappelijk onderzoek naast elkaar te bedrijven, en wel
op een zodanige manier dat ze elkaar aanvullen en corrigeren (p. 18). Net zoals
Wilmink noemt De Vries het risico dat ideologie-gedreven onderzoek en kritiek te
weinig oog hebben voor het fictionele karakter van jeugdliteratuur. Bovendien vreest
hij dat het geheel uit het oog verloren wordt: jeugdboeken belichten immers niet alle
aspecten van een samenleving en wie die maatschappij wil bestuderen vindt in
jeugdboeken dan ook geen betrouwbaar middel. Zinvoller is het volgens De Vries
om de vraag naar de waarde van jeugdliteratuur aan te vullen met een descriptieve,
narratologische analyse van jeugdboeken (p. 9). Op een gelijkaardige manier roept
Joke Linders, eveneens in Project jeugdliteratuur, op om werk te maken van een
kritiek die ‘gebaseerd [is] op synthese van formele en morele kenmerken’ (p. 6). De
invloed van de adaptatie-gedachte van Klingberg is ook bij haar zichtbaar (pp. 5,
10). In feite biedt ze met haar beschouwing over ‘De kritiek en het jeugdboek’ een
wetenschappelijk onderbouwde fundering voor later onderzoek, zoals datgene wat
Dasberg later verwezenlijkt in Het kinderboek als opvoeder.

De deur op een kier gezet voor de toekomst
Met zijn metafoor van de deur die op een kier gezet wordt, geeft Van den Hoven al
aan dat er veel in beweging is in het veld van de jeugdliteratuur in Vlaanderen en
Nederland in de late jaren zeventig. Het is een turbulente overgangsperiode, waarin
sprake is van een ‘stroomversnelling’, aldus Fred De Swert (1977, p. 549), en waarin
er zich een wisseling van de wacht voordoet. Een botsing tekent zich af tussen oude
en nieuwe ‘poortwachters’ met uiteenlopende overtuigingen. De jongere garde, van
linkse, socialistische en progressieve gezindheid, neemt het roer over van de vorige
generatie, die overwegend rechts, conservatief gezind is. De spelers die zich bezig
houden met onderzoek naar jeugdliteratuur als literair fenomeen bevinden zich bijna
zonder uitzondering in het nieuwe kamp, terwijl in de laatstgenoemde geleding de
koppeling met pedagogiek nog sterk voelbaar is.
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Ondanks de merkbare tegenstellingen is er ook een grote gemene deler, namelijk een
groeiend bewustzijn van de ideologische draagwijdte van boeken voor een jong
publiek. De wegbereiders van het jeugdliteratuuronderzoek zijn stuk voor stuk
doordrongen van de gedachte dat de opvattingen over kinderen, opvoeding en
jeugdliteratuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat een grondige studie
van de literatuur voor jonge lezers niet aan de denkbeelden over jeugd en opvoeding
voorbij kan. Vanuit de adaptatie-idee wordt het theoretische concept dat we nu als
‘kindbeeld’ benoemen geboren. Dat zagen we al bij Dasberg, maar het is bijvoorbeeld
ook waarneembaar bij Hulsens, die het begrip adaptatie als volgt verklaart:
Van adaptatie is er sprake zodra de auteur rekening houdt met de
leeftijdsgebonden eigenschappen van zijn jonge publiek. De adaptatie
wordt dus bepaald door het beeld dat de auteur van het kind of de jongere
heeft, en door de daarmee samenhangende pedagogische denkbeelden.
Maar veel adaptatie kan onbewust gebeuren. (Hulsens, 1980, p. 12;
cursivering in origineel)
Hij besluit dat
‘[d]e discussie over jeugdliteratuur voor een groot deel een discussie [is]
over de visie die men heeft op kinderen en jongeren, en over de soort
adaptatie die wenselijk is of verkeerd.’ (p. 12)
Met de nadruk die in de jaren zeventig gelegd werd op het belang van kindbeelden
is meteen de kiem gelegd voor het soort kwesties dat tot op vandaag richtinggevend
is in ideologiekritisch jeugdliteratuuronderzoek. Er zijn veel overeenkomsten tussen
de principes die aan de basis lagen van de eerste wetenschappelijke studies over
jeugdliteratuur en onze hedendaagse manier van nadenken over kinder- en
jeugdboeken, niet in het minst in bijdragen in Literatuur zonder leeftijd. Aanverwante
onderwerpen zijn de vraagstukken van ethiek en agency in lifewriting onderzocht
door Helma van Lierop-Debrauwer, nationale identiteit in historische romans
bestudeerd door Sanne Parlevliet, kindbeelden in hedendaagse Nederlandstalige
bewerkingen van Griekse mythen bij Sylvie Geerts, waardecriteria in de jeugdlite-
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raire kritiek bij Bea Ros en de rol van religie en multiculturaliteit in jeugdliteratuur
bij Karen Woets. Het grootste verschil met de jaren zeventig is wellicht dat het
toenmalige onderzoek minder neutraal was, door de grote impact van de
maatschappelijke agenda van veel van de critici en onderzoekers. Ook was het minder
evenwichtig wat betreft de spreiding van aandacht tussen literaire en ethische aspecten
van kinderboeken. Los daarvan is de intellectuele nalatenschap van de ‘zeventigers’,
die eerste generatie jeugdliteratuuronderzoekers, best groot. Zonder hun invloedrijke
ideeën zou het veld van de jeugdliteratuur er allicht helemaal anders hebben uitgezien.
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Een prijs voor engagement?
Criteria bij bekroningen in de zeventiger jaren
Bea Ros
De jaren zeventig staan te boek als het decennium waarin de jeugdliteratuur haar
taboes aflegde. Dat wil zeggen: haar inhoudelijke taboes. Onder andere De Vries
(1998) zegt hierover:
De maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig - met onder andere
Provo, de anti-autoritaire beweging en de seksuele revolutie - veroorzaakten
een opvallende mentaliteitsverandering, die na 1970 ook een duidelijk
stempel zette op de jeugdliteratuur. Een nieuwe generatie van
maatschappijkritische opvoeders wilde kinderen confronteren met de
realiteit, zonder taboes: alles moest in kinderboeken aan de orde (kunnen)
komen. (...) Met als resultaat een overvloed aan boeken waarin veel nadruk
werd gelegd op allerlei maatschappelijke thema's.
(pp. 270-271)
Het realistische en geëngageerde jeugdboek viert hoogtij in de jaren zeventig. Ook
Joosen en Vloeberghs (2008) constateren dit: ‘Voor het eerst sinds haar ontstaan in
de verlichting koos de jeugdliteratuur openbaar en expliciet voor een
maatschappijkritisch standpunt. De recensies, de theorie, de uitgeverijen, het hele
jeugdliteraire landschap sloegen mee die richting in’ (p. 105).
Inderdaad dringt de maatschappij niet alleen in de boeken zelf, maar ook in de
jeugdliteraire kritiek binnen. Het meest opvallend zien we dit bij de in de jaren
zeventig opgerichte jeugdliteratuurwerkgroep van Man Vrouw Maatschappij en de
Werkgroep Kinder- en Jeugdlectuur uit Eindhoven. In hun uitgaves Plus Min Boeken
en Het kinderboek vanuit een andere hoek gaan ze welhaast programmatisch te werk
bij het beoordelen en aanbevelen van boeken: hoe maatschappelijker en vooral hoe
roldoorbrekender, hoe
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beter. In Vlaanderen doet de links-marxistisch georiënteerde Alternatieve Werkgroep
Jeugdliteratuur met het tijdschrift Zozo van zich spreken, met kritische beschouwingen
van onder meer Eric Hulsens, Tom Baudoin en Peter van den Hoven over
jeugdboeken.
Geldt die maatschappijkritische trend over de hele linie van de jeugdliteraire
kritiek? Volgens Krikhaar en Ros (1986, pp. 141-145) zijn in de periode 1970-1974
de literaire argumenten in de meerderheid (35 procent), tegenover 30 procent
lezergerichte en 29 procent werkelijkheidsgerichte argumenten. Overigens, zo wijzen
ze erop, zijn die literaire argumenten weer minder gewichtig (17 procent) als hier de
beoordelingen van illustraties afgetrokken worden. In de tweede helft van de jaren
zeventig, 1975-1979, houden de lezergerichte (31 procent), literaire (31 procent, 17
procent minus de illustraties) en werkelijkheidsgerichte (30 procent) argumenten
elkaar in evenwicht. Die laatste groep blijkt in de jaren zeventig daadwerkelijk
zwaarder te wegen dan in de periode ervoor (1965-1969: 25 procent) en in de periode
erna (1980-1984: 27 procent).
Maar die (lichte) groei in werkelijkheidsgerichte argumenten is nog niet per se
hetzelfde als een maatschappijkritische trend in de jeugdliteraire kritiek. Immers, het
meest gebruikt in deze groep is het thematische argument en onder die noemer kan
een criticus zowel maatschappelijke thema's als sprookjesachtige thema's prijzen dan
wel veroordelen. Datzelfde geldt voor vormgerichte argumenten: een uitspraak over
stijl of compositie betekent niet per se dat een criticus daar waarde aan hecht, zoals
we hierna zullen zien. Om echt te weten of maatschappelijke relevantie van een boek
niet alleen bij de werkgroepen, maar ook bij andere critici doorslaggevend is, volstaat
louter categorisering niet, maar moet gekeken worden naar de inhoud van de
argumenten.1 In dit artikel ga ik dat na voor de juryrapporten van de drie belangrijkste
jeugdliteraire prijzen in dit decennium: de Gouden Griffels,2 de Nienke van
Hichtumprijs en de Staatsprijs voor Jeugdliteratuur. Per prijs vat ik eerst de algemene
bevindingen samen, om vervolgens drie

1

2

Binnen mijn promotieonderzoek naar jeugdliteraire kritiek werk ik daarom aan een verfijning
van het model Krikhaar-Ros die ook inzicht biedt in eigenschappen van aspecten waarop
critici een boek beoordelen.
Vanwege het korte bestek van een artikel laat ik de Zilveren Griffels buiten beschouwing,
mede omdat de juryrapporten daarvan in de eerste helft van de jaren zeventig, beperkt bleven
tot één tot twee regels per boek.
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kenmerkende en sprekende casussen er nader uit te lichten: de ontvangst van de
boeken Het wereldje van Beer Ligthart (Jaap ter Haar), Wim (Wim Hofman) en die
van de schrijver Henk Barnard.

Gouden Griffels: een ‘aktueel thema’, ‘geenszins literair’
Sinds 1955 kent Nederland een prijs voor ‘het beste kinderboek van het jaar’, vanaf
1966 opgesplitst in een ‘Kinderboek van het Jaar tot 10 jaar’ en een ‘Kinderboek
van het Jaar voor 10 jaar en ouder’ ofwel, zoals het sinds 1971 heet, ‘Jeugdboek van
het Jaar’.
De jaren zeventig kenmerken zich allereerst door een voortdurende expansie binnen
deze prijs. Eerst komt er in 1971 naast twee bekroningen een lijst, ‘een tien met een
griffel’ geheten, van boeken die het net niet geworden zijn, maar wel het vermelden
waard zijn. In 1972 duiken de Griffels op zoals we ze nu kennen: Goud voor het
beste oorspronkelijk Nederlandstalig werk en Zilver voor de runners up en vertaalde
jeugdboeken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de jury twee Gouden Griffels
zou uitreiken, eentje voor een kinderboek en eentje voor een jeugdboek. In 1976
vond de jury slechts één boek de moeite waard en wordt die verplichte keuze van
twee gouden titels afgeschaft. Voortaan zijn er meestal één Gouden en maximaal
negen Zilveren Griffels.
In 1973 komen de Penselen erbij en in 1979 de Boekensleutel, voor een boek dat
‘ongekende perspectieven opent voor de toekomst’ (juryrapport 1979). In 1980, maar
dan hebben we het decennium al verlaten, komt voor het eerst de Vlag- en Wimpellijst.
De volgende boeken kregen tussen 1970 en 1979 een gouden prijs:
1970:

Harriet Laurey - Verhalen van de
spinnende kater
(Kinderboek van het Jaar)
Frank Herzen - De zoon van de
woordbouwer
(Kinderboek vanaf 10 jaar)

1971:

Leonie Kooiker - Het malle ding van
bobbistiek
(Kinderboek van het Jaar)
Alet Schouten - De mare van de witte
toren
(Jeugdboek van het Jaar)
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1972:

Paul Biegel - De kleine kapitein
Jan Terlouw - Koning van Katoren

1973:

Henk Barnard - De Marokkaan en de kat
van tante Da
Jan Terlouw - Oorlogswinter

1974:

Jaap ter Haar - Het wereldje van Beer
Ligthart
Thea Beckman - Kruistocht in
spijkerbroek

1975:

Simone Schell - De nacht van de
heksenketelkandij
Alet Schouten - Iolo komt niet spelen

1976:

Guus Kuijer - Met de poppen gooien

1977:

Henk Barnard - Kon Hesi baka. Kom
gauw terug

1978:

Els Pelgrom - De kinderen van het achtste
woud
Miep Diekmann - Wiele wiele stap

1979:

Guus Kuijer - Krassen in het tafelblad

Van deze zeventien bekroonde boeken kunnen we er negen omschrijven als
realistisch: twee maal Barnard, één maal Terlouw (Oorlogswinter), Ter Haar, twee
maal Kuijer, één maal Schouten (Iolo komt niet spelen), Diekmann en Pelgrom.
Daarnaast zijn er drie boeken die weliswaar fantasie-elementen hebben, maar
onmiskenbaar geëngageerd zijn: De zoon van de woordbouwer van Frank Herzen is
een parabel over de samenleving, Terlouws Koning van Katoren is een politiek
program verpakt als fantasieverhaal en Kruistocht in spijkerbroek is ondanks de
tijdmachine een maatschappijkritische historische jeugdroman. Resteren nog twee
sprookjesachtige verhalen (Biegel en Laurey), een ‘mal’ avonturenverhaal van
Kooiker en een mythisch-historisch jeugdboek van Schouten.
Realisme en engagement winnen dus met glans? Vergeleken met het decennium
ervoor en erna is dat onmiskenbaar het geval.3 Maar voor een goed beeld moeten we
toch de juryrapporten naar de letter lezen. Immers: een realistisch, geëngageerd boek
kan in de prijzen vallen vanwege literaire of juist werkelijkheidsgerichte verdiensten.

3

Tussen 1960-1969 gaat het om elf bekroningen waarvan vier voor een realistisch boek, twee
voor een avonturenboek en vijf voor een fantasie- of dierenboek. Van de elf bekroningen
tussen 1980-1989 zijn er vier voor een realistisch boek, een voor filosofische dierenverhalen
en zes voor boeken waarin realiteit op de vleugels van fantasie gaat vliegen (zoals in Kleine
Sofie en Lange Wapper of Het vlot).
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Paul Biegel krijgt in 1972 zijn Gouden Griffel omdat de jury ‘vooral getroffen [is]
door de grote fantasie van de auteur’. Voor fantasie hier dus geen strafpunten, maar
lof. Diezelfde jury valt echter ook voor de maatschappelijke thema's in De koning
van Katoren: ze spreekt van een ‘uitstekend verhaal’ waarin de schrijver ‘kritiek uit
op enkele facetten van de huidige maatschappij, zoals geluidshinder, luchtvervuiling
en bewapeningswedloop.’ Daarna volgt een interessante toevoeging: ‘De gekozen
sprookjesvorm maakt het boek voor jongeren bijzonder toegankelijk.’ Realisme is
dus geen must, sterker: een sprookjesvorm maakt de maatschappelijke thematiek
juist toegankelijk.
Een jaar later valt Terlouw opnieuw in de prijzen, nu met een historisch jeugdboek
over de Tweede Wereldoorlog. De jury waardeert de thematiek: ‘Het is een
overtuigend boek dat een reëel beeld geeft van de situatie in Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog, maar dat bovendien de verwerpelijkheid van oorlog in het
algemeen benadrukt.’ Ze tekent wel aan dat ‘de snelle opeenvolging van de
gebeurtenissen’ het einde van het verhaal weliswaar ‘erg spannend maar minder
geloofwaardig’ maakt.
Met het te bekronen kinderboek had de jury het moeilijk: eigenlijk kon geen enkel
boek door de beugel. Ten slotte werd het De Marokkaan en de kat van tante Da,
eigenlijk voor iets oudere kinderen. In dit (korte) juryrapport hanteert de jury louter
werkelijkheidsgerichte argumenten: het is een boek over een ‘zeer aktueel onderwerp’:
De problemen die kunnen ontstaan rond buitenlandse werknemers, wat
betreft werkvergunningen, verblijfsvergunningen en woonruimte, worden
op voor kinderen begrijpelijke wijze, origineel en nuchter verwerkt. Het
boek leent zich bij uitstek voor gesprekken over dit onderwerp, thuis of
op school.
Vanaf 1974 wordt (maatschappelijke) roldoorbreking een explicieter criterium. Dan
vind je in de juryrapporten de, achteraf als typische jaren zeventig te kenmerken,
argumenten als: ‘Jaap ter Haar laat Beer uit een doorsnee gezin komen: zijn vader
is een gewone man zonder auto’ (1974). Of: ‘De auteur heeft de traditionele
rolpatronen zowel bij kinderen als bij hun ouders doorbroken’ (1976).
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Maatschappelijke thematiek is duidelijk een pre. Beckman wordt geprezen vanwege
haar ‘originele, uitstekend gedocumenteerde kijk op de tijd van de kinderkruistochten’
en haar ‘vergelijking tussen de huidige maatschappij en de middeleeuwen’. Schell
doet ‘een poging’ (sic) om ‘jonge kinderen in kontakt te brengen met allerlei
problemen zoals adoptie en acceptatie’ en de jury waardeert ‘haar betrokkenheid bij
de problemen van deze tijd’. Bij het boek van Schouten, dat anders dan voorgaand
werk in ‘de wereld van nu’ speelt, maakt de jury zich in haar enthousiasme over het
thema een beetje schuldig aan ‘hineininterpretieren’: ‘Vanuit haar humane
stellingname, waarin zij geweld veroordeelt, veroordeelt Alet Schouten waarschijnlijk
ook de akties van de Ierse terroristen.’ Barnards Kon hesi baka, een ‘eigentijds verhaal
met een actueel thema’, heet een ‘“must” voor elke onderwijzer met Surinaamse
kinderen in de klas, om uit voor te lezen en samen over te praten’.
Engagement valt dus in de prijzen. Maar dat is niet het hele verhaal. Want de jury
hecht er wel degelijk aan dat dit in een goede vorm gegoten wordt. Zo zegt de jury
van 1974 over Ter Haar: ‘De schrijver weet door zijn korte, bondige zinnen het
verhaal indringend op de lezer over te brengen.’ Maar, zoals dit citaat ook laat zien,
gaan uitspraken over literaire kwaliteiten wel voortdurend hand in hand met uitspraken
over de lezer. Bij Beckmans boek staat: ‘Ook door de heldere stijl en de uitstekende
compositie - al is het slot te abrupt - is Kruistocht in spijkerbroek geschikt voor een
grote lezersgroep.’ Barnard wordt zelfs geprezen om zijn ‘eenvoudige compositie’:
de geschiedenis van Suriname is ‘vervlochten tussen de hoofdstukken in cursieve
passages, die je kunt lezen of kunt overslaan en naderhand achter elkaar lezen’. En:
‘Woordkeus, zinsbouw, taal en stijl zijn goed leesbaar voor tienjarigen en ouder.’
Dat zijn verhaal Surinaamse woorden bevat is mooi voor de couleur locale, maar
gelukkig worden ze ‘onmiddellijk en duidelijk vertaald’.
Opvallend is dat enkele juryrapporten vermelden dat de literaire kwaliteit niet
bijzonder is. Zo zegt de jury van 1971 over Het malle ding van bobbistiek: ‘Hoewel
aangevoerd kan worden, dat stijl en taalgebruik niet voldoen aan hoge literaire eisen,
mag worden gesteld dat mede daardoor het boek toegankelijk is voor kinderen met
een geringe leesroutine.’ En diezelfde jury zegt over het bekroonde jeugdboek van
Schouten: ‘Taal en
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stijl zijn geenszins literair te noemen, maar met weinig middelen wordt een
verstaanbaarheid bereikt, welke zowel humoristisch als ernstig de wonderlijke
persoonlijkheden en gebeurtenissen kleurig verbeeldt.’ Literaire kwaliteit, zo mogen
we begrijpen, is voor een kinderboek geen eerste vereiste, leesbaarheid is dat wel.
De jury van 1973 prijst Terlouws Oorlogswinter vanwege de knappe compositie,
maar noteert ook dat ‘stijl en taalgebruik, evenals het in het vorig jaar bekroonde
boek Koning van Katoren, traditioneel te noemen zijn’. Doch ze vindt de
‘prijzenswaardige objectiviteit ten aanzien van de oorlogsgebeurtenissen’ belangrijker
dan een fraaie stijl.

Nienke van Hichtum-prijs: vakmanschap
Deze prijs van de Jan Campertstichting is tussen 1964-1972 incidenteel en vanaf
1973 tweejaarlijks toegekend aan een jeugdboekenschrijver. De volgende boeken
kregen in de jaren zeventig deze prijs:
1971:

Tonke Dragt - Torenhoog en mijlen breed

1972:

Jaap ter Haar - Geschiedenis van de Lage
Landen

1973:

Paul Biegel - De twaalf rovers

1975:

Miep Diekmann - Dan ben je nergens
meer

1977:

Wim Hofman - Wim

1979:

Henk Barnard - Laatste nacht in Jeque

Onder de zes bekroonde boeken zijn drie realistisch-geëngageerde boeken
(Diekmann, Hofman en Barnard), een sciencefiction boek (Dragt), een sprookjesachtig
boek (Biegel) en historische non-fictie (Ter Haar). De jury kan dus niet op voorhand
‘beticht’ worden van maatschappelijke eenkennigheid. Dat blijkt ook uit de keuze
van 1973: net als de Griffeljury had de jury kunnen kiezen voor een boek van Terlouw
of Barnard, maar ze verkoos De twaalf rovers van Biegel (in 1972 goed voor ‘maar’
een Zilveren Griffel).
Daar zou je tegenin kunnen brengen dat in de tweede helft van het decennium het
realisme domineert. Heeft de jury zich inderdaad door werkelijkheidsgerichte
argumenten laten leiden? In het juryrapport over
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Diekmanns boek lijkt iets van zo'n program door te klinken waar de jury schrijft:
Wie het in jeugdliteratuur het liefst op een glitterwereld houdt, zal deze
roman negatief-ontmaskerend vinden en er dan ook geen moeite mee
hebben er stijldistels in aan te wijzen die die indruk bevestigen.
Wie van mening is dat een jeugdboek wel iets reëelers mag bieden, zal
die stekeligheid in woord en taal niet anders zien dan als de adequate vorm
voor een speurtocht binnen een veelkantig bestaan, voor de verwoede
poging om overeind te blijven, ook als je ‘nergens meer’ bent.
Een jeugdboek moet meer bieden dan een glitterwereld ofwel een ver van de
werkelijkheid verwijderde schijnwereld. En dat meer ligt dan in ‘iets reëelers’. Een
overduidelijk werkelijkheidsargument. Maar de jury laat het daar niet bij, want ze
wijst ook op de rijpheid van het boek ‘dat een volwassen thema in een degelijke
compositie en functionele stijl heeft vorm gegeven’ en dat ‘vol vaart en dans,
spanning, humor en verrassende wendingen’ zit. Ofwel: de vorm is minstens zo
belangrijk als de thematiek.
Datzelfde zien we nog sterker in het juryrapport over Wim van Hofman. Ja, het is
een boek over een jongen die nu eens ‘geen jongen van Jan de Wit [is], geen held,
hij huilt weleens, heeft ruziënde ouders, een vervelende broer en een kapotte fiets’.
Maar het is het vakmanschap van Hofman - diens ‘inzicht en taalvermogen’ en diens
keuze om het boek geheel vanuit de ‘introverte beleving’ van de eenzame Wim te
schrijven - dat dit boek zo ‘ontroerend en voor kinderen herkenbaar’ maakt.
Bij Barnard is het engagement het duidelijkst en de jury schrijft dan ook: ‘Uit de
jeugdboeken van Henk Barnard spreekt verzet. Verzet tegen de manier waarop met
mensen wordt gesold. Altijd lijnrecht in tegen alle vooringenomenheid. In zijn boeken
komen we gastarbeiders tegen, die illegaal naar Nederland komen, worden
demonstraties gehouden en huizen gekraakt, verblijven we in Suriname om vervolgens
met Surinaamse kinderen de reis naar dat vreemde Nederland te maken. Barnard
kiest die onderwerpen niet uit ideologische bedilzucht of betweterij, maar uit
menselijkheid.’ In het onderhavige boek gaat het over de bevrijdingsstrijd van
Mozambique (dit land werd in 1975 onafhankelijk). Een ver-van-mijn-bed-
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thema voor kinderen, zou je denken, maar dankzij Barnards ‘pregnante stijl’ komt
het dichterbij, aldus de jury. Ze waardeert het ook dat de schrijver het er niet te dik
bovenop legt: ‘Barnard beleert niet, maar laat zijn lezers samen met de negerjongen
Raul zich bewust worden van wat er in dat Afrikaanse land aan de hand is.’ In plaats
van een ‘alleswetende volwassen verteller’ vertelt hij het verhaal vanuit een
‘negerjongen met zijn dromen, zijn lef en zijn angst’. Ook hier weer geldt dus: dankzij
het vakmanschap van de schrijver wordt het een goed boek.
Diezelfde combinatie van lof voor thematiek en stijl en compositie kenmerkt ook
de andere drie juryrapporten. De jury prijst Dragt om wat ze een ‘koerskorrektie’
van ‘een overbekend science fiction-patroon’ noemt - namelijk het invoegen van een
‘breed menselijke thematiek’ van de ‘fascinerende rebellie van een jonge mens tegen
een tot berusting verschraald leefmilieu’ - maar ook om haar ‘levendige verhaaltrant,
waarin exactheid en vindingrijkheid samengaan, met een uitgebalanceerde compositie
en precisie in stijl en woordgebruik’.
In een beknopt rapport roemt de jury van 1973 de originaliteit van Biegel: ‘Door
de beeldende kracht van de vertelling en de speelse manier waarop de auteur de taal
hanteert, doorbreekt hij de traditionele stijl van de avonturenroman en schept hij een
geheel nieuwe verteltrant.’ Gevoegd bij zijn originele evocatie van menselijke
zwakheden en ondeugden mag zijn boek ‘een aanwinst voor de Nederlandse literatuur’
heten - niet eens jeugdliteratuur, nee literatuur tout court.
Interessant in het juryrapport over Ter Haars boek ten slotte is de opmerking dat
dit boek niet bekroond is ‘vanuit de overweging, dat het hier een boek met een zinvol
onderwerp “zonder meer” geldt’. Ofwel: met een goed thema alleen val je nog niet
in de prijzen. Ter Haar is er, aldus de jury, in geslaagd ‘een immens breed onderwerp
(...) helder en overzichtelijk vorm te geven en het daarbij buiten de koers te houden
van Neerlands bloed - mythologieën van nationalistische of negativistische aard’.
Maar echt ‘doorslaggevend’ is ‘de stilistische kracht’, een ‘combinatie van nuchterheid
en geestdrift’ die het uittilt boven een ‘deugdelijke informatiebron’ en er een ‘boeiende
vertelling’ van maakt.
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Staatsprijs: vernieuwing en schrijftalent
De Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur is in 1964 - toen nog Staatsprijs voor
een kinderboek geheten - ingesteld als een driejaarlijkse oeuvreprijs en werd voor
het laatst uitgereikt in 1982. Sinds 1988 is de prijs voortgezet als Theo Thijssen-prijs
voor kinder- en jeugdliteratuur. De laureaten waren:
1970:

Miep Diekmann

1973:

Paul Biegel

1976:

Tonke Dragt

1979:

Guus Kuijer

1982:

Henk Barnard

Vernieuwing is een belangrijk criterium voor de jury van deze oeuvreprijs, zoals
al meteen bij de eerste toekenning in 1964 bleek. Schmidt kreeg de prijs vanwege
de ‘nieuwe impulsen (...) in de kinderpoëzie’. In 1970 wordt Miep Diekmann geprezen
omdat ze aan geijkte (verhaal)patronen weet te ontsnappen, in 1973 Paul Biegel om
zijn ‘verrassende woordkeus en dichterlijk proza’ en in 1979 Guus Kuijer om ‘een
voor Nederland nieuwe manier van schrijven die een verrijking betekent voor de
jeugdliteratuur’.
Een oeuvreprijs is, zo kun je stellen, minder onderhevig aan de modes van de dag.
Kijkend naar de laureaten zijn dit grote namen die, zeggen we met de kennis van nu,
destijds terecht deze onderscheiding hebben ontvangen, met als enige vreemde eend
in de bijt Henk Barnard (die de prijs in 1982 ontving, maar voor verdiensten geleverd
in het decennium ervoor). Opvallend in dit juryrapport is dat er naast veel lof ook
kritische noten gekraakt worden (waarover straks bij de aan hem gewijde casus meer),
terwijl in de voorgaande juryrapporten de lof overheerst. Feitelijk zegt de jury dat
Barnard goede bedoelingen heeft, maar een minder goede schrijver is.
Ruim tien jaar eerder lag dat duidelijk anders. De jury prees laureaat An Rutgers
van der Loeff in 1967 juist omdat ze haar maatschappelijke thematiek boven ‘schoolse
leerstof’ weet uit te tillen:

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

47
Als zij klemmende en interessante vraagstukken van de menselijke
samenleving aan de orde stelt, zoals rassendiscriminatie of watervervuiling,
brengt zij haar zakelijke informatie onder in een dramatisch verloop. (...)
De probleemstelling is verwerkt in de optredende roman-personen, die
vaak zeer bezield aan de gebeurtenissen om hen heen deelnemen.
Ook Miep Diekmann wordt in 1970 geprezen om haar engagement, maar vooral ook
om haar ‘vrijheid als kunstenaar’: deze schrijfster geeft haar lezers ‘een lesje in
engagement: In alle boeken vinden we het conflict eenling/groep en de aliënatie van
de enkeling. Dit zijn haar hoofdthema's en zij verwerkt die thema's als avonturen,
innerlijke avonturen.’ Ook Guus Kuijer ten slotte wordt in 1979 geprezen om zijn
thema's dicht bij de actualiteit van alledag, maar toch bovenal om zijn ‘ongewoon
heldere stijl van schrijven’ en zijn, zoals dat later genoemd zou worden, kinderblik:
een schrijver die ‘niet vanaf de zijlijn of over de hoofden van de kinderen heen
[noteert], maar probeert zoveel mogelijk zijn verhalen naar de kinderen toe te
schrijven.’
Paul Biegel wordt in 1973 geprezen om zijn ‘sprankelende fantasie, zijn peilen
naar de essentie van het menselijk zijn en de bekwame vormgeving’ en zijn
‘verrassende plots’. Het draait daarin niet om actuele problematiek, maar om
‘kinderlijke angsten, wensen en onzekerheden’. De jury is vooral ook onder de indruk
van zijn stijl: ‘heel zijn dichterlijke proza, soms lichtvoetig en speels, dan weer
dramatisch en recht op de man af. Hij speelt met woorden, bizarre vondsten en eigen
maaksels.’
En terwijl midden jaren zeventig de maatschappijkritiek van de werkgroepen welig
tiert, kiest de jury van de Staatsprijs een laureaat ‘die met haar oeuvre zo'n belangrijke
bijdrage levert tot innerlijke groei van de jeugd: Tonke Dragt.’ Ze noemt als
Dragtiaans grondthema ‘de drang tot ontdekken, tot achterhalen, tot geraken aan de
kern van het bestaan’ en prijst ‘de knappe constructie (...) de epische sfeer en de
spanning’ die haar boeken ‘bij uitstek aantrekkelijk [maken] voor de jeugd van die
leeftijd waarop de drang tot ontdekken en “zich afvragen” begint op te laaien’. De
jury signaleert dat Dragts karakters weliswaar minder psychologische diepte bezitten
en vooral ‘type-karakters’ zijn - dat zou ‘een volwassen lezer als niet geheel bevredi-
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gend kunnen aanmerken, de overdracht van waar het om gaat is er voor de jeugd niet
minder om’.
Engagement wordt kortom genoemd daar waar het bij een oeuvre past, maar is
geen voorwaardelijk criterium. Schrijftalent is dat wel - Barnard uitgezonderd dus.

Een tussenstand
Samenvattend kunnen we het volgende constateren:
De Griffeljury beoordeelt een boek op thematiek. Daarbij levert fantasie geen
strafpunten op, maar gooien, zeker vanaf 1973, realisme en engagement hoge ogen.
Die maatschappelijk relevante thematiek - ‘aktuele thema's’ variërend van de
gehandicapte medemens tot en met de dood - dient op een voor kinderen toegankelijke
en liefst indringende manier verpakt te zijn. Niet literaire kwaliteit, maar leesbaarheid
is daarbij de maatstaf.
Ook bij de jury van de Nienke van Hichtumprijs zien we in de tweede helft van
het decennium een groeiende aandacht voor realisme: geen glitterwereld, maar ‘iets
reëelers’. Anders dan de Griffeljury hecht deze jury echter wel aan literaire
kwaliteiten. Een fraaie vorm is minstens zo belangrijk als een verantwoorde thematiek.
De jury van de Staatsprijs is het meest onthecht van de tijdgeest - wat bij een
oeuvreprijs zoals gezegd geen verbazing hoeft te wekken. Engagement en een actuele
thematiek worden wel genoemd daar waar het bij een oeuvre past, maar zijn geen
voorwaardelijk criterium. Schrijftalent is dat nadrukkelijk wel.
Het gangbare beeld dat vakjury's hun oren lieten hangen naar de kritische
werkgroepen behoeft dus bijstelling. Dat lijkt alleen voor de Griffeljury te gelden,
maar ook niet in alle jaren.
Ook geldt voor deze bekroningen niet wat Willem Wilmink al in 1976 als kritische
noot bij de beoordeling op thema's door de werkgroepen schreef, namelijk dat
daardoor ‘de ernst des levens er te veel de nadruk door krijgt, dat het wat (de
thematiek) het hoe (de manier waarop die thematiek is verwerkt) te veel naar de
achtergrond dringt’ (Wilmink, 1976, p. 3). Zowel het wat als het hoe krijgt aandacht
in de juryrapporten.
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Hoe passen de jurybeoordelingen in hun tijd? Om dat beeld te completeren licht ik
er drie bekroningen uit waarover destijds het nodige te doen is geweest.

Casus Beer Ligthart (1974)
Waar Jaap ter Haar zijn Nienke van Hichtum-prijs in 1971 nog te danken heeft aan
zijn stilistische kracht, krijgt in het juryrapport van 1974 vooral de thematiek, het
wat, aandacht: Het wereldje van Beer Ligthart ‘dwingt de lezer zich te verplaatsen
in de situatie van de gehandicapte medemens’. Hoofdpersoon Beer wordt na een
ongeluk blind en moet ‘de moeilijkheden en het verdriet die deze handicap met zich
meebrengt’ zien te verwerken. Ter Haar weet die thematiek, aldus de jury, ‘op
gevoelige, maar niet sentimentele wijze’ te beschrijven en geeft bovendien een
uitstekend beeld van ‘het doen en laten in het ziekenhuis’. Ook het hoe krijgt aandacht:
‘De schrijver weet door zijn korte, bondige zinnen het verhaal indringend op de lezer
over te brengen.’
De meest geciteerde zin uit dit juryrapport - ‘Jaap ter Haar laat Beer uit een
doorsnee gezin komen: zijn vader is een gewone man zonder auto’ - is feitelijk de
minst belangrijke zin. Lippendienst inderdaad aan de werkgroepen, maar dat de jury
dit boek voornamelijk op thematiek uitverkoos, was al duidelijk.
En dat die thematiek Het wereldje van Beer Ligthart tot een goed jeugdboek maakt,
daarvan zijn ook anderen overtuigd. Zo bejubelt Bert Brouwers (pseudoniem van de
Nijmeegse literatuursocioloog Bert Vanheste) Ter Haars boek tijdens een lezing over
jeugdliteratuur. In zijn literatuuropvatting staat niet ‘knap geschreven en goed
gestructureerd’ voorop, maar maatschappelijke bewustwording. Ter Haars boek
voldoet aan die eis: Beer is ‘een levend personage dat reële tegenslagen doorstaan
moet en daar op een persoonlijke manier op reageert’. Kinderen leren door identificatie
met deze hoofdpersoon ‘het beter aankunnen van de toekomst, waarin voor jezelf
een dergelijk of soortgelijk bestaan weggelegd zou kunnen zijn’ (Brouwers, 1974,
p. 9, geciteerd uit De Vries, 1989, p. 242).
Zijn latere Nijmeegse collega Kees Fens sabelt het boek echter neer in zijn
geruchtmakende Volkskrant-recensie van oktober 1974. Deze begint
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met de dodelijke zin ‘Aan veel auteurs van kinderboeken is een slecht schrijver
verloren gegaan’. Voor schrijvers die zinnen durven schrijven als ‘Terwijl hij dat
alles overdacht, verwonderde het Beer dat hij zijn blindheid toch met een betrekkelijke
rust onder ogen kon zien’ is, aldus Fens, een ‘literair doodvonnis’ op zijn plaats. Het
boek hangt aan elkaar van ‘gemeenplaatsen’ en is ‘van een uiterste rechtlijnigheid’:
‘Er zijn wel moeilijkheden voor Beer, maar die worden bijna terstond middels een
moraliserend stuk dat stijf staat van de clichés (...) opgelost.’ Het boek is ‘een smartlap
voor kinderen’, het verhaal voorspelbaar, de personages typen en de schrijver ‘heeft
niets te vertellen. (...) Hetgeen ook moeilijk anders kan, want hij bezit geen taal’.
We zijn dan wel heel ver verwijderd van de lovende woorden over ‘gevoelig, maar
niet sentimenteel’ en de ‘korte bondige zinnen’ uit het juryrapport. Met deze
bespreking - waarin ook het boek van de andere Gouden Griffel-winnaar Beckman
nog kort aan bod komt - hekelt Fens de jeugdliteraire kritiek die niet alleen dergelijke
boeken een bespreking, maar zelfs een bekroning waard acht. Ter Haars boek loopt
‘in stylistische, verhaaltechnische en inhoudelijke opzichten decenniën achter op de
officiële literatuur’.

Casus Henk Barnard
Henk Barnard, iemand die we nu eerder zouden kwalificeren als een schrijver van
de middenmoot, komt maar liefst vier keer voor in de juryrapporten: twee keer een
Gouden Griffel, een Nienke van Hichtum-prijs en de Staats-prijs. Hij is daarmee met Paul Biegel? de meest bekroonde schrijver van het decennium. Hoe kan dat?
In Een land van waan en wijs omschrijven Vanessa Joosen en Rita Ghesquiere
(2014, p. 341) hem weliswaar als voorloper, maar dan toch vooral inhoudelijk: ‘Een
voorloper die kinderen wilde stimuleren na te denken over de multiculturele
samenleving.’
Het zijn precies deze inhoudelijke verdiensten waarvoor Barnard van de
verschillende jury's lof krijgt toegezwaaid. Ze prijzen zijn ‘aktuele onderwerp’ (De
Marokkaan en de kat van tante Da), de ‘heel natuurlijke, niet drammerige manier’
waarop hij ‘een maatschappelijk probleem aan de orde
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[heeft] gesteld (Kon hesi baka) en zijn ‘verzet tegen de manier waarop met mensen
wordt gesold’ en zijn onderwerpkeuze ‘niet uit ideologische bedilzucht of betweterij,
maar uit menselijkheid’ (Laatste nacht in Jeque).
In het juryrapport van de Staatsprijs zijn er, naast deze lof voor de thematiek, ook
de nodige kritische noten. De jury omschrijft om te beginnen zijn eerste drie boeken
(verschenen voor 1970) als ‘weinig verrassend’ en ‘vingeroefeningen’ voor het betere
werk van daarna. Een reden waarom dat latere werk beter is, is het ‘toenemend
engagement’. De jury prijst zijn vernieuwing van het avonturenverhaal in boeken
als De Marokkaan en de kat van tante Da door hieraan humor en de problematiek
van een illegale vluchteling toe te voegen. Maar het einde van het verhaal is naar de
smaak van de jury ‘traditioneel in die zin dat de problemen gemakkelijker worden
opgelost dan in werkelijkheid doorgaans het geval is’. In Kon hesi baka is het
engagement, aldus de jury, nog sterker en ze waardeert dat ‘een maatschappelijke
problematiek (...) geheel in het verhaal [is] verwerkt en verbonden met de emoties
van de verhaalpersonen. Het verhaal wint daardoor aan ernst, de informatie aan
herkenbaarheid’. Ze constateert dat de auteur ‘te veel informatie probeert kwijt te
raken’, maar daarvoor gelukkig wel ‘de juiste vorm’ heeft gevonden, namelijk korte
cursieve ‘geschiedenislessen’ voorafgaand aan ieder hoofdstuk. ‘Het voordeel van
deze techniek is dat de lezer ze kan overslaan, of voor een andere gelegenheid
bewaren, zonder dat het verhaal er minder door wordt.’ Met Laatste nacht in Jeque
ten slotte maakt Barnard het de lezer niet makkelijk, aldus de jury: het boek is
‘zwaarder’, biedt ‘minder identificatiemogelijkheden’ en vrij veel
achtergrondinformatie in het lopende verhaal. Hij nuanceert weliswaar het beeld van
het ‘terrorisme’ van vrijheidsstrijders, maar geeft van de bevrijdingsbeweging
‘misschien een wat al te geïdealiseerd beeld’. Concluderend stelt de jury dat Barnard
een gedreven schrijver is, ‘al geldt die gedrevenheid minder het schrijven zelf dan
zijn onderwerpen’. Dat staat haaks op de andere juryrapporten van de Staatsprijs,
waarin juist literair vakmanschap een belangrijk criterium is.
Waarom hij dan toch gelauwerd is? Het antwoord moet welhaast gelegen zijn in
het feit dat zijn werk het meest past bij de maatschappijkritische waarden en normen
van de jaren zeventig. Daarmee is dat werk
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plus de bijbehorende bekroningen eerder een tijdsdocument dan tijdloze literatuur.
Niet iedereen was het er destijds overigens mee eens. Zo stelt Marleen Wijma van
der Laan (1977, pp. 392-393), toenmalig organisator van de kinderjury in Schagen,
over de Griffelbekroningen van 1977 dat daar wel erg veel boeken bij zitten met ‘een
moderne thematiek’: ‘Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er grote nadruk
is gelegd op de progressiviteit van het onderwerp (...) Voor kinderen gelden kennelijk
andere kriteria dan het al of niet aanwezig zijn van een progressieve
maatschappijvisie.’ Die kinderen schreven in een open brief aan de Griffeljury: ‘U
bekroonde Kon hesi baka waarschijnlijk omdat u het een leerzaam boek vond. Maar
wij houden niet van boeken die alléén maar leerzaam zijn.’ De Volkskrant legde deze
kritiek voor aan de schrijver die daarop zei dat kinderen ‘begrijpelijk niet onmiddellijk
oog voor de technische of zeg literaire kwaliteiten van een boek [hebben]. Als je
kinderen vraagt wat ze het liefst eten, dan is dat toch bijna altijd patat mét. Daar heb
ik niets op tegen, maar er zijn smakelijker dingen’ (geciteerd uit De Vries, 1989, p.
260). Interessant aan dit kleine debat is dat de kinderen, al dan niet ingefluisterd door
de volwassen begeleiders, aardig de vinger op de zere plek weten te leggen: Barnard
lijkt inderdaad louter in de prijzen te zijn gevallen vanwege zijn inhoudelijke
boodschap. Met hun ‘alléén maar leerzaam’ zeggen ze dat een boek behalve
verantwoord ook goed geschreven moet zijn - en dat betekent voor hen, aldus Wijma
van der Laan, dat het verhaal spannend en niet te moeilijk van taal moet zijn. Barnard
slaat vervolgens de plank mis door te stellen dat kinderen geen oog zouden hebben
voor literaire kwaliteiten. Dat hebben ze juist wel: ze vragen hem juist om smakelijker
dingen, terwijl hij hen gezond leesvoer voorschotelt.

Casus Wim
Wim van Wim Hofman is een realistisch boek over een eenzame jongen die lijdt
onder de naderende echtscheiding van zijn ouders en de pesterijen van onder andere
zijn broer. Toch was de bekroning met de Nienke van Hichtumprijs minder ingegeven
door werkelijkheidsgerichte als wel literaire argumenten. De jury prijst Hofmans
‘inzicht en taalvermogen’ en diens
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keuze om het boek geheel vanuit de ‘introverte beleving’ van de eenzame Wim te
schrijven, waardoor dit boek zo ‘ontroerend en voor kinderen herkenbaar’ wordt.
De Griffeljury verkoos Kon hesi baka boven Wim, maar bedeelde Hofmans boek
wel met Zilver. Ze vond het een belangrijk boek, omdat ‘een op de vijf huwelijken
na langere of kortere tijd door scheiding ontbonden wordt’ en daarom is het goed
‘dat kinderen met deze problematiek geconfronteerd worden’. Maar ze zegt ook dat
Hofman ‘de moed gehad dit op deze manier aan de orde te stellen’. En ‘deze manier’
preciseert ze ook. Ze stelt dat het de schrijver ‘prachtig gelukt [is] om heel
terughoudend en onsentimenteel het verdriet te beschrijven van Wim’. Dat doet hij
door ‘de gedachten en gevoelens van Wim in korte zinnen en eenvoudige woorden’
te beschrijven en juist deze ‘onderkoelde toon maakt dat het vertelde zeer indringend
en soms hard overkomt’.
Met de inschatting van de kinderlijke leeservaring hadden deze jury's het overigens
mis. Diezelfde kinderjury uit Schagen die ontevreden was over Barnards boek ageert
nog heftiger tegen Wim. Weer zo'n boek dat verantwoord, maar onleesbaar is, vonden
ze:
Wij vinden het geen van allen een mooi verhaal. (...) De hoofdstukken
volgen soms helemaal niet op elkaar en ze hebben gekke titels. In het
verhaal is veel te veel beschrijving, dat maakt het zo sloom. (...) wij zouden
het niet aanraden, omdat er te weinig spanning in zit en wij het gewoon
een stom boek vinden. (Wijma van der Laan, 1977, p. 395)
Opvallend is dat de verzamelde werkgroepen uit Eindhoven, Leiden/Twente en
Antwerpen in een bespreking van de Griffelbekroningen uit 1977 (Zozo, 1977) bij
Wim naast de thematiek ook oog hebben voor de literaire vormgeving: ‘Het taalgebruik
is zeer goed met korte zinnen. De emotionele problematiek is knap aangeduid. De misschien wel erg talrijke - natuurbeschrijvingen zijn bijna poëtisch’ (p. 123). Wel
constateren zij, met de kinderen, dat het boek voor kinderen wel erg ontoegankelijk
is. Hun conclusie: ‘Een kinderboek voor volwassenen.’
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Conclusies
We concludeerden hiervoor al dat de Griffeljury in de jaren zeventig in toenemende
mate boeken bekroonde met een maatschappelijk relevante thematiek. Naast dit wat
letten ze bij het hoe vooral op leesbaarheid. Bij de jury van de Nienke van
Hichtumprijs is er ook een groeiende aandacht voor realisme, maar hier zijn literaire
kwaliteiten minstens zo belangrijk als een verantwoorde thematiek. Voor de jury van
de Staatsprijs draait het eerst en vooral om schrijftalent. Het beeld dat vakjury's hun
oren lieten hangen naar de kritische werkgroepen - alleen het wat scoort, voor het
hoe is geen aandacht - is daarmee bijgesteld.
De drie casussen maken bovendien duidelijk dat de jurering destijds ook onder
vuur lag en op een andere manier dan tot nu toe is voorgesteld. In zijn artikel over
het verdwijnende kinderboek stelt De Vries (1990) dat in de jaren zeventig de kritiek
op de Griffels vooral een ideologisch karakter had. Hij noemt daarbij de alternatieve
juryrapporten van de werkgroepen als voorbeeld. De drie casussen maken echter
duidelijk dat de kritiek ook uit andere hoek kwam. Al in 1974 geeft Kees Fens de
Griffeljury - en eigenlijk de jeugdliteraire kritiek in het algemeen - ervan langs wegens
een gebrek aan aandacht voor literaire kwaliteiten. In 1977 laten kinderjury's weten
dat ze niet gediend zijn van saaie, leerzame boeken - daar is geen jota ideologisch
aan, het is eerder anti-ideologie. Interessant is verder dat ook de verzamelde
werkgroepen in 1977 de Griffeljury geen ideologische tik op de vinger geven, maar
juist de literaire waardering voor Hofman delen. Hun twijfel over de Griffel voor dit
laatste boek komt voort uit lezergerichte argumenten: het zou voor kinderen te moeilijk
zijn, het is ‘een kinderboek voor volwassenen’. Vreemd dat De Vries, die een
decennium later dezelfde twijfels uit over Griffelbekroningen, dit onvermeld heeft
gelaten.
In hetzelfde artikel stelt De Vries dat de verschuiving naar een literaire beoordeling
bij de Griffeljury al is ingezet vanaf de tweede helft van de jaren zeventig en dat
vanaf dat moment de juryrapporten een meer literair karakter krijgen. Dat strookt
niet met mijn bevindingen van juist een toenemende aandacht bij de Griffeljury voor
realisme en engagement. De Vries verwart mogelijk te veel de boeken zelf met de
juryrapporten: ‘In 1971 werd nota bene een Gouden Griffel toegekend voor Het malle
ding van bobbistiek
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van Leonie Kooiker, en een Zilveren Griffel voor Minoes van Annie Schmidt. Wat
de jury ook bewogen heeft, zeker géén literaire maatstaven’ (De Vries, 1990, p. 65).
De Vries mag Minoes een beter boek vinden dan Het malle ding van bobbistiek (en
de meesten zullen hem daar tegenwoordig geen ongelijk in geven), maar dat is niet
de kwestie. Het gaat om de argumenten in het juryrapport. Zoals ook zijn argument
dat de jury in 1980 bij de Gouden Griffel voor Zeezicht (Simone Schell) ‘wel allerlei
literaire argumenten [gebruikte], maar die bleken nergens op te berusten: ze werden
al snel door enkele critici doorgeprikt’ geen hout snijdt. Het feit dat kwalificaties in
juryrapporten niet deugen, doet niets af aan het feit dat de jury literaire argumenten
hanteert.
De analyse van de juryrapporten van de drie belangrijke jeugdliteraire prijzen uit
de jaren zeventig plus de drie casussen laten zien dat de jurering veelzijdiger is en
meer reliëftekening bezit dan tot nu toe gedacht.

Juryrapporten
Gouden Griffel 1970-1979 (geraadpleegd op Leesplein of kopieën KB).
Nienke van Hichtum-prijs 1971, 1972, 1973, 1975, 1977 en 1979 (geraadpleegd
op Leesplein).
Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur 1970, 1973, 1976, 1979, 1982
(geraadpleegd op Leesplein).
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Verbeter de wereld en begin met het kinderboek
Terugblik op ‘de werkgroepen’
Herman Verschuren
Eind jaren zestig en in de jaren zeventig kraakten de instituten gezin, kerk en staat
in hun voegen. Er werden kritische vragen gesteld bij alles wat vroeger zo vanzelf
sprak, er werd de spot mee gedreven (provo's) en er werden de eerste pogingen tot
verandering ondernomen. Het was de start van een proces dat gewild of ongewild
zou uitmonden in het individualisme van tegenwoordig. Deze bijdrage gaat over een
relatief klein deel van dat proces, het denken over kinderboeken, met name de inbreng
van de zogeheten ‘werkgroepen’.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot in de jaren vijftig was er min of meer een
continue lijn te bespeuren in het denken over kinderboeken. Die begon met Heinrich
Wolgast en zijn pleidooi voor betere, mooiere kinderboeken, in Das Elend der
Jugendliteratur (1896) en het door hem ook in 1896 opgerichte tijdschrift
Jugendschriften-Warte.
Zijn pleidooi in het kort: kinderen verdienden beter, vond hij, dan de stijve,
smakeloze en louter opvoedkundig bedoelde boekjes van de negentiende eeuw. Als
je de opvoeding van kinderen serieus neemt en als je kinderen serieus neemt, dan
maak je mooie boeken voor hen, boeken die serieus te nemen zijn. Een opvatting die
in Nederland weerklonk bij onder meer Nellie van Kol, Nienke van Hichtum en Theo
Thijssen. Kunstzinnig (dus ook literair) verantwoorde boeken, die van de jonge lezers
betere mensen moesten maken, dat was het ideaal. Alleen maar vrolijk vertier werd
niet gewaardeerd en werd soms regelrecht afgekeurd, wat onder meer leidde tot de
strenge veroordeling van strips in de jaren vijftig.
Opvoeden waartoe, en in welke samenleving, dat kwam slechts zijdelings ter
sprake. Afke's tiental bijvoorbeeld, het bekendste boek van Nienke van Hichtum
(eerste uitgave 1902), toont schrijnende armoede, maar geen ver-
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zet daartegen. Harriet Beecher Stowe was met Uncle Tom's Cabin (1852, Nederlandse
vertaling 1854), ondanks alle kritiek die daarop mogelijk is, haar tijd ver vooruit.
Erich Kästner met zijn Pünktchen und Anton (1931) en Die Konferenz der Tiere
(1949), en Kurt Kläber en Lisa Tetzner met hun Die schwarzen Brüder (twee delen,
1940-1941, Levende bezems, 1950, vertaling Annie Winkler-Vonk) en Lisa Tetzner
alleen met Erlebnisse und Abenteuer der Kinder aus Nr. 67 (1933-1949) waren
uitzonderingen die Nederlandstalige auteurs kennelijk niet echt inspireerden, hoewel
na de Tweede Wereldoorlog An Rutgers van der Loeff met bijvoorbeeld Mens of
Wolf? (1952) en Je bent te goed, Giacomo (1957), en Miep Diekmann met
bijvoorbeeld De boten van Brakkeput (1956) een eind in de buurt kwamen.
Na de jaren vijftig kwam er meer verzet in de jeugdliteratuur. Vooral in de jaren
zeventig nam het aantal verhalen toe waarin personages vragen stelden bij of zich
verzetten tegen oude patronen, of waarin personages zich zo gedroegen dat bij lezers
zulke gedachten zouden kunnen opkomen. Ook nam het aantal beschouwingen toe
waarin jeugdliteratuur werd doorgelicht op wereldbeeld. De zogeheten ‘werkgroepen’
speelden daarbij in het Nederlandse taalgebied een belangrijke rol.

Rolpatronen: het moet anders, ook in het kinderboek
Joke Kool-Smit publiceerde in november 1967 een artikel in De Gids over het
‘onbehagen bij de vrouw’. Dit artikel wordt algemeen als startsein beschouwd voor
een beweging van vrouwen die zich beijverden om gelijke rechten als mannen te
krijgen - een beweging die met pieken en dalen en diverse richtingen tot op heden
actief is.
Joke Kool-Smit richtte in 1968 de groep Man Vrouw Maatschappij (MVM) op,
samen met Hedy d'Ancona, die van 1972-1981 hoofdredacteur van Opzij was en tot
op heden nog vaak van zich laat horen. Joke Smit overleed helaas in 1981.
MVM was een van de bewegingen die zich in Nederland inspanden voor de
emancipatie van de vrouw, naast bijvoorbeeld het Vrouwencontact in de PvdA (vanaf
1969) en later de Rooie Vrouwen (1975) en Dolle Mina (1970).1

1

Meer informatie is te vinden op www.vrouwennuvoorlater.nl en www.atria.nl.
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In het kielzog van deze ontwikkelingen waren er groepen bibliotheekmedewerkers,
onderwijsgevenden en andere betrokkenen die zich bogen over wat kinderen te lezen
werd geboden: strookte dat met nieuwe opvattingen over de rolverdeling van man
en vrouw. Zij vormden groepjes en lichtten kinderboeken door. Een overzicht van
zulke groepjes is nergens te vinden, we weten niet precies hoeveel er waren en hoe
lang ze bestonden. We weten wel dat sommige groepjes uitgroeiden tot werkgroepen
die dat doorlichten systematisch aanpakten. Sommige van die werkgroepen lieten
door publicaties en andere activiteiten van zich horen.
Vanuit MVM waren zulke werkgroepen actief in Leiden en Enschede en met name
die van Leiden timmerde vanaf 1974 energiek aan de weg. Tekenend voor de
MVM-werkgroepen was dat zij nadrukkelijk ook mannen uitnodigden om mee te
denken over man-vrouw-rolpatronen en de weerspiegeling daarvan in kinderboeken.
In Eindhoven ontstond in 1972 een werkgroep die wat dat betreft een tikje radicaler
was, geen mannen toeliet en ook wat meer keek naar de weerspiegeling van beziten arbeidsverhoudingen in kinderboeken. Deze werkgroep vond gelijkgezinden in
Nijmegen en Antwerpen, maar sprong er evenals de Leidse MVM-werkgroep uit
door een reeks boekjes te publiceren.

Vanuit een andere hoek
In 1972 gaf Tonne Cox het startschot met een artikel in De openbare bibliotheek,
‘Een boekje open over kinderliteratuur’. Het artikel is terug te vinden in onze
onvolprezen DBNL, evenals overigens het bovengenoemde artikel van Joke
Kool-Smit. Het was een schotschrift, met alle overdrijving van dien, maar klonk als
een klok en heeft vermoedelijk veel bibliotheekmedewerkers geïnspireerd.
Tonne Cox was de drijvende kracht achter de Eindhovense werkgroep, die officieel
Werkgroep Kinder- en Jeugdlectuur heette. In 1980 verdween zij echter van het
toneel. Nel Teeuwen, met wie ik voor dit artikel sprak en die vanaf het begin lid van
de werkgroep was, heeft geen idee of ze nog leeft en waar ze woont. Haar naam staat
nog in Het kinderboek vanuit een andere hoek 3 (1979) en ontbreekt in Het kinderboek
vanuit een andere hoek 4 (1980).
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Dat zijn de twee laatste delen uit een reeks die in 1974 startte met Het kinderboek
vanuit een andere hoek, in 1976 volgde deel 2. Ze werden uitgegeven door het NBLC
en die afkorting stond voor Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (de k van
lektuur is authentiek).
Dat het NBLC hier als uitgever optrad, is een interessante voetnoot. Het NBLC,
op dat moment het boegbeeld van de Nederlandse openbare bibliotheken, herbergde
de dienst Boek en Jeugd, die een voortzetting was van het op 1 november 1952 (ver
voor het NBLC) opgerichte Bureau Boek en Jeugd, onder leiding van de energieke
jeugdbibliothecaris Annie Moerkercken van der Meulen, die dit informatiecentrum
leidde tot ze in 1978 met pensioen ging. Hier werkten in de jaren zeventig diverse
vrouwen die zich goed konden vinden in de boven beschreven emancipatiebeweging,
onder wie vier leden van bovengenoemde Leidse MVM-werkgroep.
Of Annie Moerkercken van der Meulen zich er ook in kon vinden, is niet bekend,
maar ik sluit niet uit dat deze zeer zelfstandige vrouw er sympathiek tegenover stond.
Zij zag in ieder geval kansen om meer aandacht te genereren voor het kinderboek
middels zulke publicaties. Het is voorts interessant dat door toedoen van Boek en
Jeugd het NBLC als uitgever fungeerde voor de Eindhovense werkgroep, terwijl er
juist zoveel personele banden waren met de Leidse werkgroep. Ik werkte vanaf 1977
bij Boek en Jeugd, maar kan me niet herinneren dat er ooit over is gesproken om ook
de boekjes van de Leidse werkgroep te publiceren. Truuske Sanders, mijn ex-collega
die langer dan ik bij Boek en Jeugd werkte, schreef me desgevraagd daarover: ‘In
die tijd was ik de enige “mvm-er” binnen de dienst en wij zochten geen uitgever.
Tonne Cox is veel bij Boek en Jeugd op bezoek geweest vanwege de bronnen. Zij
zocht wel een uitgever en vond gehoor bij Boek en Jeugd.’
De vier delen van Het kinderboek vanuit een andere hoek waren alle min of meer
op dezelfde manier ingericht. Ze bevatten een of meer inleidende teksten, vermelden
de samenstelling van de werkgroep, bieden een lijst van de besproken boeken en
vervolgens de besprekingen.
De indeling van de besproken boeken is in deel één thematisch. Twaalf
hoofdstukken, van ‘Boeken waarin een bestaansminimum aan de orde komt’ tot
‘Boeken waarin kinderen uit onvolledige gezinnen (ook ongehuwde vaders en
moeders) en/of andere vormen van samenleven voor-
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komen’ en tot slot ‘Boeken die niet onder een van de vorige categorieën vallen, maar
die wij ook erg goed vinden’.
Uit de inleiding van Het kinderboek vanuit een andere hoek 1 (1974):
Het wereldbeeld dat over het algemeen via kinderboeken wordt
overgedragen is zo traditioneel, dat de werkgroep van mening was, dat de
samenstelling van een lijst met boeken die de dingen nu eens van een wat
andere kant belichten, zeker niet overbodig zou zijn.
De kinderen lezen alsmaar over volledige, gelukkige gezinnen, en dat in
een tijd dat de echtscheiding hoogtij viert.
Ze lezen alleen de blanke visie over veroveringen (of wat we dan noemen
‘ontdekkingen’) van andere werelddelen. Over de gevoelens en ervaringen
van de overvallen bevolking wordt niet gerept.
Ze vinden stapels boeken waarin kralen en spiegeltjes in de derde wereld
zijn rond gestrooid, maar dat in ruil daarvoor grondstoffen ver beneden
de waarde uitgevoerd worden, wordt verzwegen.
Vrouwen en meisjes zijn alleen maar goed om te koken, te naaien en met
poppen te tuttelen. Terwijl iedereen de mond vol heeft over gelijke kansen
en emansipatie.
Mannen hebben meestal nog een wilskrachtige kin, en staalblauwe ogen
en zijn uiteraard geschoold, terwijl de jongens de held uithangen.
Menselijke mensen zijn dan ook met een lantaarn te zoeken.
De meeste boeken spelen zich af in een ‘gegoed milieu’ terwijl kleine
behuizingen, minimuminkomen, werkloosheid etc. voor het gemak maar
verzwegen worden.
Hoe die selectie tot stand kwam, beschreef Nel Teeuwen als volgt:
Iedereen had een aantal boeken gelezen, die werden besproken en daarover
werden vragen gesteld. De boeken met verouderde zaken, met een
ouderwetse visie, gingen op de ene en de boeken die we geschikt vonden
gingen op de andere stapel. Dat waren vooral boeken gericht op de
maatschappij, geen sprookjes en dergelijke. En in die tijd was voor ons
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de man-vrouw-verhouding, en die tussen jongens en meisjes, toch het
grote punt.
De indeling van de besproken boeken in deel twee tot en met vier is gebaseerd op
leeftijdsaanduiding, maar bevat ook lijstjes van soortgelijke categorieën als in deel
één, met verwijzing naar de pagina waarop de bespreking te vinden is. Alle vier delen
bieden dus een selectie van wat de werkgroep goede boeken acht.
In de inleiding van deel twee vermeldt de werkgroep dat van het eerste deel ‘meer
dan 5000’ exemplaren werden verkocht, ‘meer dan wij verwacht hadden’ en ‘een
enorme stimulans’. En:
Er zijn nu boeken verschenen over onderwerpen die wij in onze eerste
uitgave aangeduid hebben als ‘ontbrekende lectuur’, zoals de dood,
echtscheiding, onvolledige gezinnen, gehandicapte kinderen,
homoseksualiteit e.a.
Het zou de moeite waard zijn om eens te onderzoeken of er juist in die twee jaar
tussen 1974 en 1976 inderdaad zo'n toename was van zulke thema's in kinderboeken.

Plussen en Minnen
1974 was wel een cruciaal jaar, want toen verscheen ook Plus Min Boek 1974, verslag
van een onderzoek naar de inhoud van kinderboeken, samengesteld door de
Werkgroep Kinderboeken MVM Leiden, die een jaar eerder al een Zwart Wit Boek
het licht had doen zien. Dat was min of meer een snelle gelegenheidsuitgave. Over
deze werkgroep sprak ik met Tonny Meelis-Voorma en Truuske Sanders, beiden
vanaf het begin betrokken bij de werkgroep.
De allereerste bijeenkomst zal volgens hen rond 1971 geweest zijn, wanneer precies
‘weten we niet meer’, en de werkgroep presenteerde zich voor het eerst ‘tijdens de
Emancipade 1974’, waar MVM een stand had, met onder andere ruimte voor de
werkgroep. Die bood toen aan koningin Juliana
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een Zwart Wit Boek en een selectie van kinderboeken die geschikt zouden zijn voor
haar kleinkinderen aan.
De stand en het Zwart Wit Boek trokken natuurlijk aandacht en ‘er kwam veel
vraag naar’. ‘En toen dachten we: dan moeten we er maar mee doorgaan en gaan
publiceren.’ Zo ontstond in 1974 dat eerste Plus Min Boek. (Zwart wit werd na enig
overleg al te zwartwit gevonden, alsof kinderboeken categorisch in niet of wel goed
te verdelen zouden zijn.)
Het ‘hing in de lucht’, geeft Tonny aan. Dat lijkt wat losjes gezegd, maar is wel
accuraat. Wat er dan precies in de lucht hing, valt op diverse manieren te omschrijven,
maar het is opmerkelijk dat zowel Het kinderboek vanuit een andere hoek als het
Plus Min Boek 1974 veel publiciteit opwekten en veel belangstelling en bijval
ondervonden.
De Leidse MVM-werkgroep kinderboeken publiceerde vervolgens het Plus Min
Prentenboek (1982), en werkte mee aan het Plus Min Boek 1977 van de Twentse
Werkgroep Kinderboeken MVM.
In de Plus Min Boeken werd een selectie jeugdliteratuur besproken - niet een
kwalitatieve selectie: ‘de boeken zijn willekeurig gekozen.’ Het ging erom in beeld
te brengen:
welke informatie het kind via zijn boeken krijgt over de maatschappij en
de rol die het in die maatschappij zal spelen.
We onderzoeken of het kind ook via zijn lektuur ‘vertrouwd’ gemaakt
wordt met vooroordelen t.a.v. andere denk-, gedrags- en leefpatronen,
andere rassen, andere kulturen.
We willen weten of het kind d.m.v. de boeken die het leest, wordt ingeprent
dat er voor de jongen andere gedragspatronen, andere rechten en andere
plichten gelden dan voor het meisje; m.a.w. wij willen weten of het
Nederlandse kind d.m.v. het boek wel dan niet beïnvloed kan worden.
(1974, p. 10)
Het blijft een open vraag of het de werkgroepen waren die een verandering teweeg
brachten in de Nederlandstalige jeugdliteratuur, of dat ook deze verandering ‘in de
lucht hing’, in het kielzog van de veranderingen die in de samenleving plaatsvonden.
Ik citeer Tonny nu even wat uitgebreider: ‘Het
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hing in de lucht en daarom sloeg het zo aan. We kwamen precies op het goede
moment, als we drie jaar eerder waren begonnen had het waarschijnlijk niet zoveel
stof doen opwaaien.’
Het lijkt me echter buiten kijf vaststaan dat de werkgroepen het kritisch denken
over kinderboeken flink gestimuleerd hebben. Auteurs en uitgevers voelden zich
soms direct aangesproken. Tonny: ‘We kregen ook schrijvers aan de lijn. Bijvoorbeeld
met een kwestie als: ik heb een manuscript ingeleverd van een verhaal met een
mannelijke hoofdpersoon, en de uitgever vindt dat het een vrouwelijke hoofdpersoon
moet worden. Wat vind je daar nu van?’

Veel verhaal weinig kritiek
De genoemde publicaties van de werkgroepen betroffen kinderboeken. Er lag noeste
beoordelingsarbeid aan ten grondslag. Het lag al doende voor de hand om ook
aandacht te schenken aan de recensies in dag- en weekbladen.
In 1977 liet de Leidse werkgroep van zich horen met een kritische bespreking van
de griffelwinnende boeken van 1977. Dat deden ze samen met de Twentse
MVM-kinderboekenwerkgroep, plus de Alternatieve Werkgroep Jeugdliteratuur
Antwerpen en de Werkgroep kinder- en jeugdlectuur Eindhoven.
Uit de Eindconclusie van Perspublikatie n.a.v. de toekenning van zilveren
en gouden en zilveren griffels, resp. penseel, tot stand gekomen door
samenwerking van enige werkgroepen, die zich kritisch met jeugdliteratuur
bezighouden (september 1977):
Vooral met het toekennen van de gouden griffel aan ‘Kon Hesi Baka’ zijn
we zeer ingenomen. Het behandelt een aktuele problematiek op een voor
kinderen begrijpelijke manier. Bovendien komen alle voor kinderen
belangrijke aspecten in het gezin, de school, arbeid, leeftijdsgenoten aan
bod. Het optimistisch einde doet afbreuk aan het boek.
Uit de vergelijking spreekt duidelijk dat de meeste boeken sociale
problemen behandelen en zich vooral/overwegend in de middenklassen
afspelen. Dat betekent echter dat identifikatiemogelijkheden voor werkende
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jongeren en arbeiderskinderen ontbreken.
De maatschappijvisie is meestal traditioneel, soms neigend naar het
progressieve. Wanneer een schrijver progressieve opvattingen in zijn boek
verkondigt, hebben deze meestal alleen betrekking op de gezinssituatie,
m.n. de taakverdeling van man-vrouw. Van progressiviteit rond problemen
op politiek-maatschappelijk gebied, m.n. school, arbeidsverhoudingen is
weinig sprake.
In 1978 volgde de publicatie Veel verhaal weinig kritiek, een doorlichting van wat
andere recensenten schreven over acht kinderboeken, samengesteld door de Leidse
werkgroep in samenwerking met de Alternatieve Werkgroep Jeugdliteratuur
Antwerpen en de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur Eindhoven. Deze publicatie
veroorzaakte veel discussie onder recensenten, want ze kregen er ongenadig van
langs.
Passage uit de conclusie van Veel verhaal weinig kritiek (1978):
Van enige aandacht voor de wereld waarin het kind leeft, of voor de vraag
wat kinderen met het te lezen boek allemaal wel of niet kunnen doen, is
geen sprake. Voor de meeste besprekingen is het woord recensie nauwelijks
van toepassing. De recensenten geven veel informatie over het boek - die
overigens lang niet altijd even zinnig is - schrijven daar een paar van hun
eerste indrukken aan vast en het geheel wordt besloten met een (niet steeds
duidelijke) aanbeveling. Aan het maatschappijbeeld wordt geen aandacht
besteed.
Stijl, taalgebruik, illustratie en lay-out worden weinig besproken. Als er
toch wat over gezegd wordt ontbreken de kriteria en de motivaties.
In een herziene uitgave in 1979, met soortgelijke strenge conclusie, schreven de
samenstellers dan ook:
Wij weten maar al te goed dat redakties de recensies van kinderboeken
veelal beschouwen als bladvulling.
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De recensenten moeten woekeren met de hun toegemeten tijd en
plaatsruimte.
Een enkeling lukt het om - ondanks die beperkingen en onderwaardering
- goede recensies te schrijven.
Wij willen daarom er vooral op aandringen dat men binnen het
redaktiebeleid van krant en tijdschrift meer tijd en plaatsruimte (dus geld)
geeft aan informatie over jeugdliteratuur. Wellicht dat de recensenten dan
de kans krijgen bewuster en zorgvuldiger te werk te gaan bij het beoordelen
van kinderboeken.
Een oproep die heden ten dage weer actueel lijkt te worden.
Veel verhaal weinig kritiek was een mooi en verder niet meer opgevolgd voorbeeld
van samenwerking. Het leek of de werkgroepen hierna uitgeput raakten. In 1980
verscheen het laatste Kinderboek vanuit een andere hoek, in 1982 produceerde de
Leidse MVM-werkgroep nog Plus Min Boek Prentenboek. Daarna werd het stil,
hoewel geen van de werkgroepen aangaf dat het karwei voltooid zou zijn, want
ondanks geconstateerde verbeteringen was er nog van alles te wensen. Zo merkte de
Eindhovense werkgroep in Het kinderboek vanuit een andere hoek 4 nog op dat
‘thema's als echtscheiding, sterven en rassendiscriminatie in vergelijking met een
aantal jaren geleden gelukkig nu veelvuldiger voorkomen, maar zij zijn vaak op een
dusdanig moeilijk niveau uitgewerkt dat deze onderwerpen alleen bereikbaar zijn
voor een selecte groep lezers.’
In Plus Min Boek Prentenboek schrijven de samenstellers:
De beoordeling van het wereldbeeld hangt nauw samen met onze MVM
achtergrond. We wijzen die verhalen af die sterk rolbevestigend,
normbevestigend of -versterkend zijn. Positief beoordelen we die verhalen
die passen in de MVM gedachten over de gelijkwaardigheid van alle
mensen. Hierbij verliezen we echter niet uit het oog dat een verhaal in de
eerste plaats een goed verhaal dient te zijn. De funktionaliteit van de
onderdelen (waaronder de figuren) gaat ons boven de ‘leer’.
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Dat is een opvallende toevoeging, die strookt met wat met name Tonny in ons gesprek
herhaaldelijk betoogde.
Waarop literaire critici ons wilden tackelen, is dat we het kinderboek niet
als literatuur zouden zien, maar dat was natuurlijk waanzin. Wij zouden
geen literaire maar pedagogische criteria hanteren. Daar waren we het niet
mee eens.
Truuske Sanders vult haar aan:
We hebben daarover veel gepraat, want we vonden het een kortzichtig
standpunt. We hanteerden immers ook literaire maatstaven. Maar doordat
andere groepen, zoals de Rooie Vrouwen, wat radicaler bezig waren dacht
men dat we het alleen over die man-vrouw-rollen hadden. Er waren nogal
wat verschillen in opvattingen tussen de werkgroepen. Daarom konden
we ook moeilijk samenwerken.
De relatief stormachtige kritiek die de werkgroepen loswoelden is nog eens goed
samengevat door Helma van Lierop in 2003.

Einde van de werkgroepen
De Eindhovense werkgroep hield inderdaad op te bestaan. Tonne Cox verdween van
het toneel en een andere drijvende kracht, Jeannette Kok, verhuisde naar Amsterdam.
Nel Teeuwen, ook een spil in de werkgroep, schreef samen met Jeannette Kok nog
Later zul je dat begrijpen, later als je groot bent, anti-autoritaire kinderboeken (1979)
en leverde tot 1984 nog diverse bijdragen voor het tijdschrift Refleks. Maar nu
lees ik niet veel kinderboeken meer, en ben ik ook gestopt met bespreken.
Mijn kleinkinderen zijn de jeugdliteratuur ontgroeid. Zolang ze klein waren
bleef ik wel lezen en ik was ook de verhalenverteller. Maar ik heb nog
steeds contact met schrijvers, kijk nog altijd naar nieuwe kinderboeken en
kom regelmatig in de kinderboekwinkel.
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En ook:
Ik denk dat ze bij mensen die geïnteresseerd waren in
maatschappijverandering en veranderingen in de opvoeding van kinderen
goed gewerkt hebben. Dat was natuurlijk wel een speciale groep. En
misschien heb ik bij ouders iets kunnen bijdragen aan een ander zicht op
kinderboeken. Dat hoop ik tenminste en ik heb er ook goede reacties op
gehad. Maar toen die boekjes er waren, was het ook klaar en had ik geen
zin meer om in diezelfde lijn door te gaan.
Als ik kijk wat er nu verschijnt, vind ik de jeugdliteratuur in het algemeen
veel beter dan wat er toen was. Er zijn gelukkig nog steeds schrijvers die
heel serieus met hun vak omgaan.
Ik betreur het wel dat heel goede schrijvers van enkele decennia geleden
nu haast niet meer te vinden zijn in de winkel.
De Leidse werkgroep bestaat nog steeds en bespreekt nog steeds kinderboeken, naast
nu ook theater en andere literatuur. Maar aan publiceren denken ze al sinds de jaren
tachtig niet meer. Terugkijkend Tonny aan het woord:
Ik denk dat veel schrijvers toch wat meer zijn gaan nadenken over de
eigenschappen die ze aan hun hoofdfiguren gaven en aan het wereldbeeld
in hun werk.
Veel recensenten wilden er niet aan dat we dat belangrijk vonden. Maar
voor ons stond dat wereldbeeld bovenaan en de rolverdeling van man en
vrouw was daarvan slechts een onderdeel.
Dat begrepen maar weinig mensen. Ik heb voor mijn doctoraal Zweeds
een college jeugdliteratuur gevolgd in Amsterdam, ik meen in 2006. De
docent hield een gechargeerd verhaal over de werkgroepen. Ik heb toen
spreektijd gevraagd en gekregen in zijn college om dat recht te zetten.
Later hebben we een studiedag ‘Vertel geen sprookjes over sprookjes’
georganiseerd, samen met Bzzlletin.
En ook Truuske kijkt even terug:
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Het is jammer dat de rozengeur en maneschijn weer een beetje terug zijn,
vooral in boeken voor jongere kinderen. Het is zo voorzichtig allemaal
dat we soms denken, waar hebben we nu in vredesnaam voor gestreden.
Al zijn er natuurlijk uitzonderingen.
Tony vult aan:
We vinden nu dat veel hoofpersonen net zo goed een jongen als een meisje
zouden kunnen zijn, zo erg lijken ze op elkaar. Ze zijn bijna androgyn
geworden. En ook dat is niet goed. Maar ook hierop zijn gelukkig
uitzonderingen.
Nogmaals, het lijkt me buiten kijf vaststaan dat de werkgroepen het kritisch denken
over kinderboeken in de jaren zeventig en tachtig flink gestimuleerd hebben, in het
kielzog van andere maatschappelijke ontwikkelingen. Inmiddels kan eveneens worden
vastgesteld dat deze ontwikkelingen plaatsvonden in een periode van stijgende
welvaart, waarin bovendien de boekdruktechniek zich spectaculair ontwikkelde en
daardoor bijvoorbeeld steeds mooiere prentenboeken voortbracht. Er werden steeds
meer boeken verkocht en de bibliotheken hadden middelen om met kracht aan
leesbevordering te doen. De jeugdliteratuur ging steeds meer variatie vertonen. En
dat kinderboeken een belangrijke rol kunnen spelen in het leesonderwijs is daardoor
inmiddels ook een algemeen gedeeld inzicht, een project als ‘Bibliotheek op school’
speelt daar goed op in.
Helaas stijgt de laatste decennia de welvaart niet meer (behalve voor de happy few),
boekverkopen zakken per jaar, de gemiddelde boekomloop wordt steeds korter en
op de bibliotheken is zeer fors bezuinigd. Uitgeverijen moeten hard aan de weg
timmeren om te kunnen voortbestaan en wagen zich niet meer zo makkelijk aan
uitgeefavonturen met ongewisse opbrengst. We mogen ons gelukkig prijzen dat er
nog steeds een gestage stroom aan goede jeugdliteratuur verschijnt, van betrokken
en hun kunst serieus nemende auteurs en illustratoren en hun uitgevers, maar
onvermijdelijk is er ook een berg boeken die geen ander doel lijken te hebben dan
de uitgeverijen (niet toevallig vaak onderdeel van grote bedrijven) draaiend
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te houden. Op zijn best nog braaf werk, maar inderdaad ‘zo voorzichtig allemaal dat
we soms denken, waar hebben we nu in vredesnaam voor gestreden’.
Genoeg redenen om niet tevreden achterover te leunen, terugkijkend op al die
prachtige boeken die er sinds de jaren zeventig zijn verschenen, maar de vinger aan
de pols te houden, de krenten uit de pap onder de aandacht te brengen en van tijd tot
tijd die pap zelf eens goed te zeven. Werk aan de winkel voor een kritisch tijdschrift.
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Literaire beelden van en over Guus Kuijer
Hoe ‘jaren zeventig’ is Madelief eigenlijk?
Harry Bekkering
Onder invloed van de werkgroepen jeugdliteratuur bloeide in de jaren zeventig het
zogeheten probleemboek op. Ook de Madelief-boeken van Guus Kuijer werden
ingehaald als probleemboek. Het is een etiket waar de schrijver zelf niets van moest
hebben en dat, voor wie zijn werk met hedendaagse ogen beschouwt, ook allerminst
de lading dekt.1

De literatuurhistorische context
Ach ja, de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dat was een periode waarin de
jeugdliteratuur zich emancipeerde, maar wel een emancipatie die vooral inhoudelijk
van aard was, in tegenstelling tot die van ruim een decennium later, die als literair
bestempeld kan worden. Die jaren zeventig waren de jaren van de kritiek op de
traditionele inhouden van (veel) jeugdliteratuur, waarbij men zich vooral richtte op
vooroordelen over rolpatronen. Men kan hierbij denken aan de
jeugdliteratuurwerkgroepen van MVM (Man-Vrouw-Maatschappij) en Dolle Mina,
die ook alternatieve lijsten met kinderboeken publiceerden met veelzeggende titels
als Het kinderboek vanuit een andere hoek.
Het betekende onder meer dat (veel) kinder- en jeugdboeken realistischer werden,
al moet hier als literatuurhistorische relativering bij gezegd worden dat auteurs als
An Rutgers van der Loeff-Basenau (Als je zou durven, 1965) en Miep Diekmann
(De dagen van Olim, 1971) zich in de jaren daarvoor ook niet onbetuigd lieten met
boeken over puberale seksualiteit. De grootste bloei krijgt dit soort realistische
literatuur in die jaren onder meer

1

Dit artikel is deels gebaseerd op een lezing die ik tijdens een symposium van de Jan
Campertstichting, ‘Vijf klassieke kinderboeken 1950-1990’, heb gegeven.
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in de door kwaadwillenden als Kommer en Kwelreeks2 aangeduide serie van uitgeverij
Lemniscaat met titels als Mij overkomt dat niet (over het abortus-vraagstuk) van
Gunnel Beckman (1975), Mijn vader is werkloos (de thematiek laat zich raden) van
Leif Esper Andersen (1976) en Maak me niet kapot (over homofilie) van Lynn Hall
(1972).
Dit soort boeken kreeg - niet geheel ten onrechte - de kwalificatie ‘probleemboek’
mee en dat was in de meeste gevallen niet positief bedoeld. Toch dient ook hier een
kanttekening bij geplaatst te worden. De Nijmeegse jeugdliteratuurdeskundige Tom
Baudoin poogt in twee uitgebreide artikelen (1983 en 1986) het een en ander af te
doen aan de negatieve connotatie, die aan het etiket ‘probleemboek’ kleefde. Hij
brengt nuances aan en relativeert de invloed van de hiervoor genoemde werkgroepen
en wijst op maatschappelijke ontwikkelingen als secularisering, een toenemende
commercialisering van de jeugdcultuur en een groeiende mondigheid van jongeren.
Baudoin (1983) stelt: ‘Kerk, school en maatschappelijke hiërarchie zijn geen
vanzelfsprekende kaders meer waarbinnen het kinder- en jeugdverhaal zich spannend
en veilig kon ontwikkelen. Zulke verhalen missen geloofwaardigheden’ (p. 27). Van
den Hoven (1994) stelt terecht vast dat Baudoin zich verzet tegen diegenen die het
kind met het badwater (de problemen dus) dreigen weg te gooien en kritiseert een
louter negatieve instelling ten aanzien van het op dat moment onder vuur liggende
genre. Hij wijst erop dat dit genre de grenzen tussen jeugd- en volwassenenwereld
heeft doorbroken: ‘De introductie van “volwassen-problemen” draagt mijns inziens
bij tot een positieve verandering tussen volwassen auteur en de kinderlijke lezer. In
de erkenning namelijk, dat de kinder- en jeugdfase geen conflictloze, van de
volwassenenwereld afgescheiden levensperiode is, schuilt de mogelijkheid de afstand
tussen auteur en lezer te verkleinen. Maatschappelijke, sociale en psychologische
problemen bepalen het leven van beide generaties en zijn niet langer gereserveerd
voor volwassenen’ (Van den Hoven, 1994, p. 46).

2

Lemniscaatuitgever Jean Christophe Boele van Hensbroek beschouwt nú deze kwalificatie
kennelijk als een geuzennaam getuige zijn uitspraak tegenover Wilma de Rek in een interview
in de Volkskrant. Zij schrijft: ‘Dankzij hen (de ouders van Jean Christophe, HB) is een hele
generatie in de jaren zeventig opgegroeid met stapels heerlijke Scandinavische boeken waarin
jongeren van vijftien serieuze seks hadden en/of per ongeluk zwanger raakten.’ Waarop hij
reageert: ‘Ah, onze kommer- en kwelreeks voor 14+. Die boeken deden het héél erg goed’
(De Rek, 2016).
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Kuijers verzet tegen beeldvorming
In diezelfde jaren zeventig verschijnen de intussen bijna klassiek geworden
jeugdboeken over het meisje Madelief: Met de poppen gooien (1975), Grote mensen,
daar kun je beter soep van koken (1976), Op je kop in de prullebak (1977), Krassen
in het tafelblad (1978) en Een hoofd vol macaroni (1979). De tijdgeest zorgde ervoor
dat nogal wat critici deze boeken categoriseerden als ‘probleemboeken’, te weten
beschrijvingen van een ‘éénoudergezin’ of nog erger, ‘een gebroken gezin’. De
vaderfiguur manifesteert zich in de Madelief-reeks op geen enkele wijze. Madelief
heeft inderdaad alleen een moeder, maar uit niets blijkt dat dat minder is dan een
gezin met een moeder én een vader.
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Maar daar gaat het Kuijer helemaal niet om.3 Vandaar ook dat die kwalificaties
‘éénoudergezin’ en ‘een gebroken gezin’ Kuijer een doorn in het oog

3

Overigens heeft Kuijer zich in een vraaggesprek met Peter van den Hoven wel uitgelaten
over de (ontbrekende) vader en het is interessant, literair en psychologisch, wat hij daarover
zegt: ‘Er is me wel eens gevraagd (...) of ik de vader van Madelief niet eens op kan voeren,
maar tot nu toe heb ik dat altijd geweigerd. Ik denk dat het voor mij niet helemaal te verdragen
is om met de vader van Madelief op de proppen te komen, ik voel er een weerzin tegen. Dat
komt denk ik omdat ik zelf graag die vader wil zijn. Ik wil er gewoon niemand anders bij
hebben. Waarschijnlijk kàn ik het ook niet. Dat is uiteindelijk ook de reden geloof ik, waarom
ik in Krassen in het tafelblad niet nader ben ingegaan op het verleden van de moeder van
Madelief: hoe haar relatie met Madeliefs vader was en waarom ze ongehuwd is gebleven.
Het had in dat boek best gekund, maar ik heb er, overigens zeker niet bewust, geen aandacht
aan besteed. Sommige dingen moeten een beetje raadselachtig blijven, vind ik’ (Van den
Hoven, 1980, pp. 154-155).
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waren. Dat liet hij op niet mis te verstane wijze blijken in zijn in 1980 verschenen
bundel Het geminachte kind, waarin hij vooral de pedagogisch georiënteerde
jeugdliteratuurdeskundigen de oren wast in het hoofdstuk ‘De twee Robinsons’:
‘Pedagogen zijn de vijanden van de literatuur. Een schrijver moet niet willen
opvoeden. Hij moet niet iets willen “aanbrengen” of “bewust maken”. (...). In de
verschrikkelijke wereld van het kinderboek kan het je overkomen dat pedagogen je
boek onder het kopje “gebroken gezin”, ”doorbroken rolpatronen” of andere
hocus-pocus huisvesten, want voor hen is een boek een “onderwerp” dat wordt
“behandeld”. (...) Het boek immers ontsnapt als het goed is, altijd aan dit soort
rubriceringen, zoals een mens ontsnapt aan de omheiningen der psychologen’ (Kuijer,
1981, pp. 129-130) In één moeite door geeft hij ook menig collega-schrijver ervan
langs: ‘Kinderboekenschrijvers zijn niet zomaar een beetje volwassen, het zijn de
keurigste, meest aangepaste, ontkinderlijkste volwassenen die ooit de pen hebben
gevoerd’ (p. 130). ‘Ontkinderlijkt’ is een belangrijk begrip voor Kuijer, zoals ook
moge blijken uit zijn herijking van het begrip ‘infantiel’: ‘Het woord “infantiel” is
een scheldwoord geworden. Was het maar waar dat de mensheid infantiliseerde. (...).
Onze volwassenheidsopvatting, die meent dat volwassenheid afgeleerde kinderlijkheid
is, moet vervangen worden door een opvatting die de volwassenheid ziet als de kroon
van het kinderlijke, waarin niets kinderlijks verloren is gegaan’ (Kuijer, 1981, pp.
60-61).4

Het gaat Kuijer eerst en vooral om het literaire karakter van het kinderboek. Hij
betoont zich een ware advocaat van de literaire kwaliteit en Het geminachte kind is
in feite een pleidooi voor de (literaire) verbeelding. Voor het koeste-

4

De volgende uitspraak van collega-schrijver Imme Dros is te mooi en passend om onvermeld
te worden gelaten in dit verband: ‘De wetten van het kinderboek hebben meer dan met
woordkeus, vorm of constructie te maken met de optiek van kinderen: alles kan waar zijn.
Voor volwassenen geldt dat niets waar is en zelfs dat niet. Een schrijver kan zich aangetrokken
voelen tot het kinderboek, niet om een publiek, maar om een visie op de werkelijkheid.
Kinderen verhouden zich tot volwassenen als ontdekkingsreizigers tot gevestigde kolonisten’
(mijn cursivering) (Dros, 1991, p. 114).
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ren ook van je eigen fantasie en idealen, voor de kracht om je eigen koers te varen.
Niet voor niets noemt hij een aantal schitterende kinderboeken in de wereldliteratuur
als Alice in wonderland, Pinokkio, Peter Pan en Max und Moritz, boeken die zich
onttrekken aan wat hij aanduidt als het ‘typische pedagogische axioma van de
veiligheid’. Maar, zegt Kuijer, ‘het kenmerk van literatuur is nu juist de onveiligheid,
het onbekende terrein, de schrik en de onverhoedse lach. Onveiligheid is ook
kenmerkend voor de werkelijke grote boeken in de kinderliteratuur’ (p. 131) Het
duidelijkst komt zijn onversneden literair-poëticale standpunt tot uiting in deze twee
zinnen: ‘Schrijver zijn en opvoeder zijn zitten elkaar in de weg’ en ‘Literatuur is een
terreinverkenning van een schrijver, geen wegwijsbord’ (p. 132).

Literatuurhistorici aan het woord

Tien jaar later, toen de poëticale panelen inmiddels verschoven waren, werd hij om
zo te zeggen op zijn wenken bediend, want in De hele Bibelebontse berg schrijft
Aukje Holtrop in het hoofdstuk ‘De kleine grote wereld. De werkelijkheid in het
kinderboek’ over Kuijer zonder eigenlijk maar een woord te wijden aan ‘gebroken
gezinnen’ en ‘het doorbreken van rolpatronen.’ Nou vooruit, enkele woorden dan,
maar wel op een bepaalde manier. Zij legt vooral de nadruk op de literaire kwaliteiten
van de Madelief-reeks: ‘[Guus Kuijer] schrijft niet vanuit de hoogte van een
volwassene over kinderen, hij gaat niet op zijn hurken zitten om vanuit het kind te
schrijven: hij is in staat te schrijven zoals een kind zou schrijven als het zo mooi en
goed kon schrijven als Kuijer’ (mijn cursivering) (Holtrop, 1989, p. 452). Impliciet
kiest Holtrop - in minder felle bewoordingen uiteraard - de kant van Kuijers Het
geminachte kind, wanneer ze vaststelt dat het realisme in de Madelief-reeks geen
bedoeling of moraal heeft, behalve dan om te laten zien, dat kinderen en volwassenen
gelijkwaardig zijn, met vergelijkbare eigenschappen, en dat de gedachte dat
volwassenen meer te vertellen hebben onzin is, op niets berust.
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Ze verwijst naar Kuijers opvattingen als ze over Krassen in het tafelblad schrijft:
‘Als het moet, zou dit boek best onder het kopje ‘roldoorbreking’ kunnen vallen: een
vrouw die machteloos is door de maatschappelijke omstandigheden en in opstand
komt tegen haar lot. Maar de boeken van Kuijer zijn mijlenver verwijderd van
ideologie en politieke programma's. Hij heeft geen oordeel of vooroordeel, hij heeft
geen pedagogische bedoeling. De maatschappij is in zijn Madelief-boeken alleen
maar behang, stoffering. En dat midden in de periode dat de vraag naar
maatschappijbewuste, kritische kinderboeken steeds luider gesteld werd (mijn
cursivering) (p. 452).

Weer vijftien jaar later, 2014, toen de poëticale panelen opnieuw waren verschoven,
verschijnt een nieuwe geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur, Een land
van waan en wijs. Welk beeld rijst daaruit op van Kuijers Madelief-boeken? Immers,
elke literatuurgeschiedenis is een constructie, geeft een beeld dat minstens zo sterk
bepaald wordt door de literatuur- en wetenschapsopvattingen van de eigen tijd als
door de kwaliteiten en hoedanigheden van het literaire verschijnsel uit het verleden
zelf. Als ik het goed zie, worden de Madelief-boeken in dit literair-historische werk
eerder beoordeeld en beschreven in thematische termen dan in literair-kritische zin.
De Madelief-reeks wordt bijvoorbeeld verbonden aan boeken van uitgeverij
Lemniscaat (over drugs, homoseksualiteit, drop-outs, zie boven). Dergelijke thema's,
zo stellen de auteurs vast, werden eerst voor oudere kinderen bespreekbaar, maar
niet veel later eveneens voor jongere kinderen. En in dat verband worden de
Madelief-reeks van Guus Kuijer en Otje (1980) van (of all authors) Annie M.G.
Schmidt sprekende voorbeelden genoemd: ‘Madelief groeit op zonder vader, en Otje
zonder moeder’ (Ghesquière, Joosen & Van Lierop-Debrauwer, 2014, p. 48).
Hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van de passages in het hoofdstuk ‘Van de
kleine naar de grote wereld. Gezinsboeken en schoolverhalen’.5 Ook daar worden
de Madelief-boeken eerder

5

Deze hoofdstuktitel vertoont overigens grote gelijkenis met die van Holtrop.
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thematisch ‘behandeld’ dan op hun literaire merites bekeken, citaten kom je nauwelijks
tegen, terwijl, zoals ik hierna zal betogen, toch óók in de taal (én de dialogen) de
kracht van Kuijer is gelegen. Zie bijvoorbeeld deze opmerking: ‘Madelief is (...) de
dochter van een alleenstaande moeder, zonder dat ze daaronder lijdt’ (p. 328). En
ook deze observatie is puur inhoudelijk, met een pedagogische ondertoon: ‘In Grote
mensen, daar kun je beter soep van koken is de relatie tussen ouders en kinderen
evenwichtig en liefdevol. Er zijn kleine conflictjes, maar die worden meestal
respectvol opgelost, en Madelief en haar moeder praten bijvoorbeeld openlijk over
de vraag of volwassenen wel gelukkig kunnen zijn’ (p. 328-329). Weliswaar wordt
er op dezelfde pagina's gesproken over de stijl van Kuijer, maar het gaat dan eerder
over het perspectief (het ontbreken van een autoritaire verteller), de structuur dus,
dan over Kuijers taal. Ik ben niet nagegaan of dit verschil in aanpak tussen beide
literatuurgeschiedenissen zoals ik die constateer in dit specifieke geval (Kuijer), ook
voor het geheel opgaat. Het kan toeval zijn en ook per hoofdstuk verschillen, dat is
nu eenmaal het gevolg van een boek, dat geschreven is door meer auteurs, maar ik
heb de indruk dat door de gekozen aanpak in Een land van waan en wijs het literaire
aspect minder aandacht heeft gekregen dan in de essayistischer geschreven
literatuurgeschiedenis in De hele Bibelebontse berg.

De tijdloosheid van Kuijer
Dat Kuijer niet een jaren zeventig adept is, maar schrijver van tijdloos werk wil ik
laten zien aan de hand van een loflied op wat ik het mooiste boek uit ‘het grote boek
van Madelief’ vind en misschien wel van zijn hele oeuvre, Krassen in het tafelblad.
Een boek ook, dat zich onttrekt aan de tijd waarin het geschreven is. Dat heeft mede
te maken met wat de Oostenrijkse literatuurwetenschapster Maria Lypp de ‘kinderblik’
noemde, ‘een visie op kinderen en kind-zijn (...) die niet wordt gekenmerkt door
beperking, onvermogen of een vooruitlopen op “volwassenheid” als verdringing van
het kinderlijke, maar door erkenning van het kinderlijke als iets kwalitatiefs, als iets
waardevols. Geslaagde kinderliteratuur tracht vanuit deze erkenning te komen tot
een maximaal symmetrische communicatie. (...). Het perspectief van de kinderblik
kan hem hierbij behulpzaam zijn als een verzameling van
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literaire middelen, waarmee kinderlijke belangen, behoeften en strevingen verwoord
kunnen worden’ (Baudoin, 1982, p. 79).
In Kuijers werk zijn volop fragmenten te vinden waaruit die kinderblik spreekt.
Bijvoorbeeld in Met de poppen gooien:
‘Eigenlijk ben jij ook nog maar een meisje’, zegt Madelief tegen haar
moeder.
‘O ja?’
‘Ja,’ zegt Madelief, ‘ik vind jou helemaal geen echte mevrouw.’
‘Wat is een echte mevrouw dan?’ vraagt haar moeder nieuwsgierig.
Madelief giechelt, want dat is een moeilijke vraag.
‘Nou,’ zegt ze, ‘mevrouwen hebben ander haar.’
‘Ander haar?’ Madeliefs moeder moet lachen.
‘Wat voor haar dan?’
Madelief weet niet goed hoe ze het moet zeggen.
‘Eh,’ zegt ze, ‘eh, die hebben haar waarmee je naar de kapper moet. Jij
hebt gewoon meisjeshaar.’
‘O’, zegt haar moeder, ‘en daarom ben ik geen mevrouw?’
‘Nee. En mevrouwen hebben mevrouwen-kleren aan en ze drinken thee
met andere mevrouwen. (...).’
‘Nog meer?’ vraagt haar moeder.
‘Ja,’ knikt Madelief. ‘Je moet een man hebben.’
Madeliefs moeder kijkt Madelief ernstig aan. ‘Je hebt gelijk,’ zegt ze. ‘Zou
je graag willen dat ik een mevrouw werd?’
‘Niks hoor,’ zegt Madelief. ‘Blijf jij maar een meisje.’
(pp. 61-62)
En deze passage uit Grote mensen, daar kun je beter soep van koken mag er ook
zijn:
‘Dag mevrouw,’ zegt Madelief tegen haar moeder. ‘Leuk dat ik U weer
es zie!’
Haar moeder trekt een verbaasd gezicht. ‘Wat krijgen we nou?’ vraagt ze.
‘Gaat het nog steeds goed?’ gaat Madelief verder, ‘sinds eergisteren?’
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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.
(p. 133)
In deze fragmenten wordt een kinderlijk personage ten tonele gevoerd door wiens
ogen de lezer het gebeuren waarneemt. Dat personage representeert het kinderlijk
perspectief, de kinderblik. In het laatste fragment komt Madelief op voor haar recht
op aandacht van haar moeder. Dat zij zich te kort gedaan voelt maakt Kuijer duidelijk
door Madelief te laten switchen naar een formele taalstijl die de distantie tussen haar
en haar moeder onderstreept. Dit kinderlijke perspectief hoeft overigens niet
voorbehouden te zijn aan een kinderlijk of jeugdig personage. In Op je kop in de
prullenbak is het de onderwijzer (meester Cowboy) die de kinderblik representeert.
Deze onderwijzer wordt ons getoond als een alternatieve volwassene, die zich niet
zozeer hopeloos als wel hoopvol onvolwassen gedraagt en rustig tegenover zijn
leerlingen durft toe te geven dat hij zwakke momenten en slechte ogenblikken kent.
Waar ik twee fragmenten heb laten zien, waarin de kinderblik mooi getroffen
wordt, daar is Krassen in het tafelblad in feite in zijn geheel één van de allermooiste
voorbeelden van dit fenomeen. In dat boek is Madelief de enige die onbevangen
vragen durft te stellen over het ongelukkige leven van haar gestorven oma. Daarmee
en daardoor groeit de afwezige grootmoeder uit tot een uiterst tragisch personage,
voor mij één van de ontroerendste figuren uit de hedendaagse jeugdliteratuur.
Het beeld van Madeliefs oma kantelt volledig naarmate het boek vordert. Waar
haar oma, naar aanleiding van een vraag van Madelief aan haar opa (‘Opa, vond jij
oma lief?’ (p. 266)), eerst nog door hem omschreven wordt als ‘een best mens, maar
ja, ze poetste d'r eige geheel en al overstuur hè. En op 't lest was ze net zo stijf als
d'r ragebol’ (p. 267), daar verschijnt ze later, na het doorvragen van Madelief, als
een fantasierijke ‘ontdekkingsreiziger’ en als een soort Virginia Woolf met haar bijna
existentiële behoefte aan een eigen ruimte:
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Oma zei tegen me: ik wou dat ik een plekje voor me zelf had. Dat zei ze.
En ik begreep d'r niks van. Ik dacht: een moeder wil toch 't liefst bij d'r
kinderen zijn? Maar ze bleef het zeggen, héél vaak. En toen dacht ik: best,
ik snap 't niet, maar ze zal d'r plek hebben. En toen heb ik dit tuinhuisje
voor d'r gebouwd. Voor d'r verjaardag. (p. 290)
Dat tuinhuisje speelt, zoals elke Kuijerliefhebber weet, een zeer grote rol in het
verhaal, want opa geeft het Madelief, zijn kleindochter (in wie hij, vermoed ik zo,
veel van zijn overleden echtgenote herkent), ten geschenke. En bij een van haar
bezoeken aan haar pas verworven cadeau vindt ze in oma's boekenkast - want deze
was een lezer, al was het alleen maar om haar ingesnoerde leven af en toe te kunnen
ontvluchten - een gedichtenbundel, waarin ze deze door oma rood omcirkelde regels
leest:
In Nederland wil ik niet blijven,
Ik zou dichtgroeien en verstijven.
Het gaat mij daar te kalm, te deftig,
Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig.
En danst nooit op het slappe koord.
Wel worden weerlozen gekweld,
Nóóit wordt zo'n plompe boerenkop gesneld,
En nóóit, neen nóóit gebeurt een mooie passiemoord.
(p. 301)

Dit zijn regels uit een gedicht van Slauerhoff, maar dat zegt Kuijer er niet bij, een
geval van ongemarkeerde intertekstualiteit.
En zo, na nog veel meer vragen van de kleindochter, komt Madelief (én de lezer)
tot begrip van, mededogen en empathie voor haar grootmoeder en haar tragische
bestaan, met als ultieme begripsmoment de herkenning van een tekening, ingekrast
in een houten tafel in het tuinhuis:
‘Ze heeft dwars door die krassen een rondje getekend,’ zegt Madelief. Ze
wijst opnieuw naar het tafelblad. ‘Met potlood. 't Is een gezicht. Kijk maar.
Daar zitten de oogjes. Daardoor weet ik wat die krassen beteke-
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nen.’ ‘Wat dan?’ vraagt haar moeder. ‘Die krassen, dat zijn tralies. En dat
gezicht, dat is oma zelf.’ (p. 317)
Maar de grootmoeder is niet de enige tragische figuur in deze klassieker, ook het
leven van de opa mag er in dit opzicht zijn. Intellectueel duidelijk de mindere van
zijn echtgenote, met zijn opleiding op de ambachtsschool, zijn werk in de fabriek en
zijn betrekkelijk burgerlijke opvattingen over het bestaan, zoals blijkt uit zijn volgende
uitspraak: ‘Je oma wilde liever in de stad wonen. Ze wilde veel leren en veel zien,
snap je? Maar ik was jong en ik snapte 't niet. Ik zei, waarom zou je leren? We zijn
getrouwd, we hebben een huis en ik heb werk. Dat zei ik. Ik snapte 't niet’ (pp.
288-289).
Zo krijgt de jonge lezer, begeleid om zo te zeggen door Madelief, scènes uit een
huwelijk voorgeschoteld, zonder dat het ook maar één moment zwaarwichtig en al
te sentimenteel wordt, daar zijn de taal en de stijl van Kuijer ook veel te lichtvoetig
en trefzeker voor. Bijvoorbeeld: ‘Toch jammer dat ze dood is,’ zegt Madelief,
‘misschien had ik 'r knuffelen kunnen leren’ (p. 325) En het slot van het boek is
werkelijk schitterend. Opa vertelt zijn kinderen (de moeder van Madelief en haar
broer) over de laatste dagen van zijn echtgenote:
‘Toen ze doodging, heb ik jullie niet laten komen. Ik vond 't meer iets
tussen Marie en mij. Ze was tamelijk rustig. Ze lag bleek in bed en staarde
naar het plafond. Ik zat naast haar. De hele dag. Ik keek naar d'r en ik wist
haast niks te zeggen. Maar op de allerlaatste dag kon ik 't niet meer harden.
Ik zei: “Marie, 't spijt me zo.”
Ze keek me aan. Heel lang. Ik dacht al; dat er geen antwoord meer zou
komen.
Toen zei ze: “Stil maar jongen.” Ze schoof d'r stijve hand op de mijne.
Daarna hebben we niks meer gezegd.’
(p. 330)
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De moraal van het verhaal
Over het jeugdboekenschrijverschap van Jan Terlouw1
Joep Boerboom
Voormalig D66-leider en auteur Jan Terlouw (Kamperveen, 1931) beschouwt zijn
succesvolle schrijverschap als het meest onverwachte wat hem is overkomen. Schrijver
worden lag inderdaad niet direct voor de hand voor een linkshandige kernfysicus die
als kind met rechts moest leren schrijven en die het maken van opstellen om die
reden verafschuwde. Bovendien was hem op school altijd ingeprent dat hij verstand
had van wis- en natuurkunde en dús niet van schrijven. Altijd heeft hij de gedachte
in zijn achterhoofd: dat kan ik niet. Zijn vrouw Alexandra en zijn vier kinderen weten
hem op andere gedachten te brengen.

Iedere avond een verhaal
Rond 1961, als oudste dochter Sanne een jaar of twee is, vertelt Jan Terlouw haar
een zelfverzonnen verhaaltje. De volgende dag wil ze weer een verhaaltje horen,
maar een ander verhaaltje. Het wordt een gewoonte, elke avond na het avondeten
verzint hij iets nieuws, terwijl Alexandra zo zachtjes mogelijk de afwas doet en
meeluistert. Het verhalen vertellen wordt zo'n gewoonte dat simpelweg voorlezen al
snel niet meer geaccepteerd wordt. Het enige boek dat hij zijn kinderen ooit voorleest,
is Alleen op de wereld van Hector Malot, een van de lievelingsboeken uit zijn eigen
jeugd.

1

‘De moraal van het verhaal’ is een verkorte bewerking van het gelijknamige hoofdstuk in
de biografie Jan Terlouw. Jeugboekenheld op het Binnenhof (Uitgeverij Boom, februari 2016.
Voor dit boek heeft de auteur onder meer gesproken met Jan Terlouw, zijn vrouw Alexandra,
zijn kinderen Sanne, Ashley, Pauline en Jan jr. en met zijn uitgever Jean Christophe Boele
van Hensbroek (Lemniscaat). De meeste citaten in dit bewerkte hoofdstuk zijn afkomstig uit
deze gesprekken. Behalve uit de genoemde secundaire literatuur en gesprekken is geput uit
diverse dag- en weekbladen. De biografie is voorzien van een uitvoerig notenapparaat.
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Zijn publiek groeit als Sanne nog twee zusjes en een broertje krijgt. In het begin zijn
de verhaaltjes eenvoudig, maar ze groeien mee met de kinderen. Zij zijn bij het
vertellen bovendien belangrijke graadmeters. Aan hun gezichten leest hij feilloos af
of een verhaal interessant is, of ze erin meegaan, of het spannender moet, of juist
niet. Wanneer hebben ze de clou door, weten ze wie de verrader is? Dochter Pauline
beaamt dit: ‘Hij zocht de grenzen op, maakte het verhaal steeds zieliger tot het moment
waarop ik, bij hem op schoot weggekropen, begon te huilen.’
Tien jaar lang houdt hij het verhalen vertellen na het eten consequent vol. Waar
ze ook zijn, de kinderen gaan niet naar bed voordat hun vader heeft verteld. Meestal
bedenkt hij de verhalen ter plekke, soms heeft hij er in de auto, op weg naar huis, al
over nagedacht. Soms vraagt hij zijn kinderen een woord in gedachten te nemen vuur, diefstal, gat in de grond - en verzint rond die woorden een spannend verhaal.
Pauline weet nog dat ze dat zo knap vond van haar vader. ‘Terwijl het voor hem zo
waarschijnlijk makkelijker was dan wanneer hij het echt helemaal zelf had moeten
verzinnen.’
Ook speelt hij in zijn verhalen in op dingen die in het gezin voorvallen. Als, vlak
voor zijn verjaardag, de kinderen niet willen verklappen wat ze voor hem hebben
gekocht, vertelt hij ze 's avonds over een vader met wie het slecht afloopt omdat deze
niet wist dat hij van zijn kinderen een zaklamp zou krijgen. O, wat hebben ze het
daar moeilijk mee. ‘Maar papa, het ís geen zaklamp, het ís geen zaklamp!’
Vaak keren dezelfde helden terug. Zo vertelt hij wekenlang over de stoere oom
Willibrord en over de dappere Stach, die steeds nieuwe opdrachten krijgt om koning
te kunnen worden. Als kind dacht Terlouw nog dat op een dag alle verhalen verteld
zouden zijn, dat ze op zouden raken. Nu hij ze zelf bedenkt en vertelt, weet hij wel
beter.
Hij gebruikt verhalen ook als middel bij de opvoeding. Als hij vindt dat een van
zijn kinderen iets verkeerd heeft gedaan, giet hij dat in de vorm van een verhaal. Hij
merkt dat dit beter blijft hangen dan een simpel verbod. Blijkbaar legt hij het er niet
te dik bovenop, want achteraf kunnen zijn kinderen zich deze opvoedkundige dubbele
bodem niet meer herinneren. Ook gebruikt hij verhalen om kennis over te dragen en
om ze zelf aan het denken te zetten. Als zijn kinderen vragen hoe de aarde ontstaan
is, vertelt
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hij ze eerst het scheppingsverhaal: de aarde die in zes dagen geschapen wordt, de
zondeval. Vervolgens vat hij de evolutietheorie van Darwin samen. ‘Wat denken
jullie ervan?’, vraagt Terlouw na afloop. ‘Welk verhaal is waar?’ Sanne, inmiddels
een jaar of negen: ‘Ik wou dat 't het scheppings-verhaal was, maar het zal het andere
wel zijn.’
Jan Terlouw is, na jaren verhalen verzinnen voor zijn kinderen, een ervaren
verteller. Maar een verteller is nog geen schrijver. Het zijn Alexandra en de kinderen
die hem aanmoedigen de verhalen op te schrijven. Hij ziet er aanvankelijk niets in,
maar na veel aandringen laat hij zich uiteindelijk overhalen en vertrouwt de verhalen
over oom Willibrord aan het papier toe. Alexandra stuurt ze vervolgens op naar
uitgeverij Van Holkema & Warendorf. De succesvolle kinderboekenschrijver Paul
Biegel blijkt hier als adviseur te werken. Biegel belt Alexandra na lezing van het
manuscript enthousiast op. Had Biegel dat niet gedaan, dan hadden we vermoedelijk
weinig meer van aspirant-jeugdboekenschrijver Terlouw vernomen. Wel geeft Biegel
in het gesprek aan voor een debuut weinig brood in een verhalenbundel te zien en
bovendien wil hij vaststellen of Terlouw nog meer in zijn mars heeft. Zou hij ook
een jeugdroman kunnen schrijven, luidt zijn vraag. ‘Dat moet u met mijn man
bespreken,’ zegt Alexandra, waarop Terlouw Biegel toezegt een poging te zullen
wagen.
Terlouw, net terug van het wetenschappelijke congres in Novosibirsk, is daar onder
de indruk geraakt van het uitgestrekte landschap van Siberië. 's Avonds vertelt hij
zijn kinderen verhalen over een Russisch jongetje, dat zijn gevangengenomen vader
achterna reist van Moskou naar Siberië en onderweg allerlei avonturen beleeft. Hij
besluit, naar aanleiding van de vraag van Paul Biegel, deze verhalen te verwerken
tot de jeugdroman Pjotr. Alexandra, die net Russisch aan het leren is, helpt hem met
de Russische woorden. In 1970 debuteert hij met Pjotr bij Van Holkema & Warendorf.
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De eerder geschreven verhalen worden datzelfde jaar alsnog uitgegeven als De
avonturen van oom Willibrord. Oom Willibrord is groot en sterk en bijna nergens
bang voor. ‘Oom’ Gerrit, een vriend van Terlouws vader, stond model voor deze
reus. Opmerkelijk, want Gerrit is juist een klein, gebocheld mannetje. Toch ziet
Terlouw in hem oom Willibrord, omdat het geestelijk zo'n krachtige man is. Als hij
Gerrit toevertrouwt dat hij model heeft gestaan voor oom Willibrord, kan hij dat
maar moeilijk geloven. Het gezin uit het boek is geïnspireerd op Terlouws eigen
jeugd, de wat bangige vader op zijn eigen vader. Dochter Sanne: ‘Als je de relatie
met zijn vader wilt begrijpen, moet je Oom Willibrord nog eens goed lezen, daar
komt het goed en subtiel in naar voren.’

Pjotr en Oom Willibrord worden goed ontvangen en verkocht. Pjotr wordt in 1971
door kinderjury's in Rotterdam en Den Haag zelfs tot beste jeugdboek van het jaar
verkozen. Het succes stimuleert hem om verder te schrijven. In 1971 verschijnt zijn
derde boek in twee jaar: Bij ons in Caddum, een dun detectiveverhaaltje tegen het
decor van de Veluwe waar hij opgroeide. Het boek is wel omschreven als een
eigenaardig, onhandig, sympathiek boek. Zelf vindt hij het achteraf ‘niet zoveel
soeps’.
Als Terlouw het manuscript van zijn volgende boek, Koning van Katoren, opstuurt
naar Paul Biegel, laat deze weten dat de hele uitgeverij het gelezen heeft en dat ze
het niks vinden. Ze vinden het te politiek en de ministers die in het boek voorkomen
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te zwart-wit. Terlouw stuurt het vervolgens naar uitgeverij Lemniscaat. Uitgever
Jean Louis Boele nodigt hem hierop bij hem thuis uit, waar op een lange houten tafel
de getypte vellen van zijn manuscript liggen uitgespreid. Op bijna ieder vel staan
grote potloodhalen, vraagtekens en onleesbare opmerkingen. Dit belooft niet veel
goeds. Boele
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van Hensbroek meent dat het boek weliswaar potentie heeft, maar dat er nog talloze
dingen niet deugen. Een maand later blijkt de uitgever van mening veranderd.
Inmiddels heeft zijn echtgenote het voorgelezen aan een groep jongeren, die allemaal
geboeid hadden zitten luisteren. Boele van Hensbroek besluit het boek nagenoeg
onveranderd uit te geven. Het is het begin van een lange samenwerking en vriendschap
tussen schrijver en uitgever.

Het rode potlood
Zeker in de eerste jaren is Terlouws schrijverschap een waar familiegebeuren. Hij
schrijft de verhalen op die hij heeft verteld en leest de manuscripten vervolgens weer
aan zijn kinderen voor. In zijn eerste boeken is duidelijk te merken dat ze als vertelling
ontstaan zijn, want regelmatig richt hij het woord rechtstreeks tot de lezer in zinsneden
als: ‘Jullie kunnen je nu voorstellen...’ of ‘Nu denken jullie waarschijnlijk...’. Als
hij bij het opschrijven iets verandert in de verhalen, leidt dat regelmatig tot protest
zodra hij het manuscript voorleest: ‘Hé, zo ging het niet!’ Als het protest overtuigend
genoeg is, past hij het verhaal weer aan. Sanne kan vaak niet wachten tot de
manuscripten af zijn en gaat onder haar vaders bureau zitten, terwijl hij, hardop
pratend, zijn boeken schrijft.
Naast zijn kinderen heeft ook Alexandra een actieve rol bij zijn schrijverschap.
Ze mogen dan totaal verschillende karakters hebben, ‘taal is de rode draad waarop
ze elkaar volledig vinden’, weet zoon Jan. Zij is het ‘rode potlood’ bij alles wat haar
man schrijft. Ze vullen elkaar goed aan: Jan is van het grote geheel, Alexandra van
de details. Hij is zeer productief en schrijft in korte tijd veel op, maar als hij eenmaal
iets heeft opgeschreven, wil hij snel weer verder met iets nieuws. Door deze
ongedurigheid herschrijft hij zelden iets uit zichzelf. Vaak geeft hij het resultaat,
zonder het zelfs maar overgelezen te hebben, aan Alexandra. Zij neemt de teksten
zorgvuldig door, brengt correcties aan en schrijft haar opmerkingen in de kantlijn.
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Zodra ze klaar is met haar correcties, vertelt ze haar man eerst hoe geweldig ze het
verhaal vindt, om hem vervolgens haar waslijst aan opmerkingen te presenteren. ‘In
het begin werd hij helemaal gek van al het rood dat erin stond,’ weet Alexandra nog.
Maar daar heeft ze inmiddels een praktische oplossing voor gevonden. ‘Nu doe ik
het met blauw.’
Dan, met zeer grote tegenzin en heel humeurig, gaat hij door haar aantekeningen
heen. In het begin doen ze dat nog samen, maar dat blijkt niet te werken. Op naar
eigen zeggen ‘onverantwoorde wijze’ wil hij het liefst iedere zin die hij ooit heeft
geschreven handhaven. Toch beseft hij dat ze meestal gelijk heeft en laat hij zich
overhalen aanpassingen te doen. Zodra het boek helemaal klaar is, schrijft hij
bovendien vaak de eerste bladzijden opnieuw. Zijn weerzin tegen aanpassingen is
niet ingegeven door een overmaat aan zelfvertrouwen over wat hij geschreven heeft.
Integendeel, als hij een boek schrijft is hij onzekerder dan in zijn werk. ‘Is het wat?
Is het niks?’, vraagt hij zich constant af. En zodra het af is, denkt hij regelmatig: Ik
doe het nooit meer.
Omdat Terlouw het schrijverschap moet combineren met een drukke baan, gebruikt
hij vooral de vakanties en later de Kamerrecessen om te schrijven. Zijn schrijftempo
ligt hoog. Hij schrijft lange tijd nog met de pen, waarbij hij om tijd te winnen
veelgebruikte woorden afkort. Zo wordt burgemeester afgekort tot ‘b’. Aanvankelijk
typt Alexandra zijn handgeschreven teksten nog uit. Later stapt hij over op de
elektrische schrijfmachine en ten slotte op de computer.

Briefgeheim is een goed voorbeeld van zo'n vlot tot stand gekomen boek. Hij schrijft
het detectiveachtige verhaal over de twaalfjarige Eva begin jaren zeventig in twee
weken tijd, tijdens een zomervakantie in Renesse. Als Alexandra met de kinderen
naar het strand gaat, blijft hij in het vakantiehuisje en werkt aan zijn verhaal.
Verontschuldigend: ‘Ik hou niet zo van zand tussen mijn boterhammen.’ 's Avonds,
als Alexandra en de kinderen van het strand zijn teruggekeerd, leest hij het resultaat
van het dagje schrijven voor, waarbij hij steeds met een cliffhanger eindigt. De
kinderen vinden het zo spannend dat ze hun vader
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verbieden nog mee naar zee te gaan. Ze willen weten hoe het met Eva afloopt! Pauline
weet nog goed hoe er in het verhaal op een gegeven moment een moord is gepleegd
en Eva niet veel later in haar vaders jaszak, op zoek naar een sleutel, een dunne
zwarte handschoen vindt... Later vertrouwt haar vader haar toe dat hij, op het moment
dat hij die handschoen opvoerde, zelf nog geen idee had welke rol die in het verhaal
zou krijgen. Briefgeheim spreekt vooral tot hun verbeelding omdat het zich afspeelt
in een herkenbare omgeving: hoofdpersonen van hun leeftijd, met soms aan
klasgenoten ontleende namen, die herkenbare dingen doen zoals repeteren voor een
schoolvoorstelling en op zomerkamp gaan.
Ondanks zijn wiskundige achtergrond en zijn discipline is zijn werkwijze als
schrijver niet erg gestructureerd. Hij gaat uit van een thema maar gebruikt geen
schema's of vooropgezet plan. Ook weet hij, als hij begint aan een verhaal, zelden
hoe het afloopt. Veel verzint hij ter plekke. Hij bedenkt een voorval en gebruikt dat
als uitgangspunt voor het vervolg.
Hoewel hij de verhaallijnen niet allemaal van tevoren uitdenkt, verdiept hij zich
wel degelijk in de onderwerpen die hij in zijn boeken beschrijft. Zo bedenkt hij bij
de Kloof (1983) dat er koetsjes in moeten. Hij verdiept zich zo grondig in allerhande
details dat het verhaal dreigt te verzanden in een historische verhandeling over
koetsen. Uiteindelijk besluit hij de koetsjes erin te laten, maar alle uitleg te schrappen.
Soms trekt hij er zelfs op uit om ‘veldwerk’ te verrichten voor zijn boeken. Voor De
kunstrijder (1989) bezoekt hij een zomerkamp voor gehandicapte kinderen en voor
Oosterschelde windkracht 10 vaart hij mee op een mosselkotter.
Bij het schrijven heeft hij wel een bepaald publiek voor ogen, hoewel het voor
hem nauwelijks verschil maakt of hij voor de jeugd of voor volwassenen schrijft.
Hij beschouwt kinderen als volwaardige lezers, alleen hebben ze minder kennis en
dus moet hij vaker iets uitleggen.

Vrijmoedig en verantwoordelijk
Een deel van zijn succes als jeugdboekenschrijver heeft Terlouw te danken aan de
tijdgeest in kinderboekenland, begin jaren zeventig. Geëngageerde boeken die
maatschappelijke thema's als onderwerp hebben zijn in de mode. Er is zelfs een
actiegroep kinder- en jeugdliteratuur actief, die het als
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een taak van de schrijvers ziet om maatschappelijke problemen aan de orde te stellen.
Traditionele rolpatronen moeten doorbroken worden en auteurs zouden zelfs naar
het voorbeeld van enkele socialistische staten in ‘collectieven’ moeten samenwerken.
Terlouw moet echter niets hebben van deze vorm van beknotting: ‘In sommige van
hun wensen en verlangens hoorde ik een gevaarlijk fascistisch geluid. Ik ben geboren
als individualist. Je kunt geen schrijvers gaan modelleren.’
De boeken die hij in de loop der jaren voor de jeugd schrijft, bieden een waaier
van onderwerpen, maar hebben een aantal elementen met elkaar gemeen: ze gaan
over maatschappelijke thema's, over morele keuzes tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ en de
hoofdpersonen hebben lef en lopen niet om de problemen heen. Zoals hij met zijn
verhalen zijn kinderen wil opvoeden, zo wil hij ook met zijn boeken zijn lezers iets
meegeven:
Het is misschien een pedagogisch complex: per se iets willen meedelen,
een beetje preken, onderwijzen, overdragen. Ik heb moralistische trekjes,
maar ik geloof niet dat ik in mijn boeken moraliseer. Wat ik uiteindelijk
het belangrijkste vind, is - net als bij de opvoeding van onze eigen kinderen
- het helpen opgroeien tot vrije mensen. En het beste dat ik kan bereiken
is dat als de jeugd mijn boeken leest, ze er zelfstandig van leren oordelen
en nadenken. Als ik ze indoctrineer, als ik ze dwingend mijn gedachten
over bijvoorbeeld maatschappelijke verhoudingen opleg, schiet ik mijn
doel voorbij.
Hij wil zijn hoofdpersonen en daarmee ook zijn lezers zelf laten nadenken, maar
doordat hij zijn hoofdpersonen veelal zijn eigen normen en waarden meegeeft,
ontkomt hij inderdaad niet aan enig gemoraliseer. Ook feitelijke kennis overdragen
is onderdeel van zijn ‘pedagogisch complex’.
Terlouws verhalen groeien mee met zijn eigen kinderen. Zijn eerste boeken, Pjotr
en Oom Willibrord, zijn bedoeld voor kinderen van een jaar of zeven, acht.
Oorlogswinter, Koning van Katoren en Briefgeheim richten zich op een iets oudere
doelgroep van rond een jaar of tien. Oosterschelde windkracht 10 is complexer en
vooral geschikt voor lezers uit het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk blijft hij ‘hangen’
bij deze doelgroep van jonge adolescenten, zo tussen de tien en vijftien jaar. En dat
is geen toeval. Het is
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een leeftijdsgroep die jong genoeg is om ontvankelijk te zijn voor de boodschap die
hij wil brengen en oud genoeg om de maatschappelijke thema's waarover hij schrijft
te kunnen begrijpen. Bovendien merkt hij dat zijn boeken in een behoefte voorzien
bij deze leeftijdsgroep. Blijkbaar vult hij het gat in de markt tussen kinderboeken en
literatuur voor volwassenen.
De hoofdpersonen van Terlouw zijn meestal van de leeftijd van zijn lezerspubliek,
of iets ouder, zo rond de zestien. Jong genoeg om nog open en onbevangen te zijn,
oud genoeg om verantwoordelijkheid te dragen en problemen op te lossen. Door zijn
eigen snelle ontwikkeling als tiener aan het eind van de oorlog, is hij er van overtuigd
geraakt dat je al op jonge leeftijd verantwoordelijkheid kunt en moet dragen. Voor
zijn ouders was dat niet altijd makkelijk: niet precies weten wat je zoon uitvoert en
hem toch het vertrouwen schenken. Ook de ouders van de hoofdpersonen in zijn
boeken worstelen hiermee. Dat geldt voor Michiels moeder in Oorlogswinter, maar
bijvoorbeeld ook voor de moeder van Patrick, een gehandicapte jongen die, in De
kunstrijder, in niet ongevaarlijke verwikkelingen verzeild raakt. Voor zijn moeder
is het een duivels dilemma: moet ze het hem verbieden of hem het vertrouwen geven?
Nu moest zij zelf afstand doen van haar wens om hem te beschermen. Ze
vocht al dagen met zichzelf om dat op te brengen. Ze werd verscheurd van
zorg. Ze had duizend redenen om hem af te houden van wat hij aan het
doen was. Hij was een kind. Hij had nog niet veel ervaring. Hij kon zichzelf
in ernstige moeilijkheden brengen. Men zou haar verwijten dat ze hem
zijn gang had laten gaan. Niemand kon van haar verlangen dat ze een
jongen van nog geen zestien alleen liet rondscharrelen in het schemerdonker
van wat mag en wat niet mag. En toch deed ze dat.
‘Ik vertrouw je,’ zei ze.
Dankzij dit vertrouwen kunnen Terlouws jonge hoofdpersonen hun missie volbrengen.
Zonder uitzondering zijn ze zelfbewust en geen tobbers. Dat juist pubers heel wat
aftobben, onzeker en onvoorspelbaar kunnen zijn, is in Terlouws boeken nauwelijks
terug te vinden. In zijn eigen adolescentie waren deze gevoelens hem grotendeels
vreemd en vond hij bovendien dat hij er niet te lang bij stil moest staan. En dat vindt
hij nog steeds. Mensen die
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structureel ongelukkig zijn, denken meestal te veel over zichzelf na, volgens Terlouw.
Ook van zijn eigen kinderen kent hij het getob niet. Hij laat in zijn boeken liever
zien hoe het ook kan. En daarbij: ‘Het is een gegeven dat ik niet graag over zeurpieten
schrijf.’ Deze keuze komt hem wel op de kritiek te staan dat zijn karakters
psychologisch niet altijd even realistisch zijn en dat hij wel eens doorslaat naar een
vorm van kwiekheid en tofheid die soms een vervelende
‘houd-er-de-moed-maar-in-sfeer’ oproept.
Terlouw krijgt waardering voor de maatschappelijke betrokkenheid die hij toont
in zijn boeken, al vinden critici dat de boodschap er soms wat dik bovenop ligt.
Minder waardering is er voor de literaire kwaliteiten van zijn werk. De ‘plompe
structuur’ van zijn verhalen krijgt kritiek; critici vinden de plots vaak te geconstrueerd
en ongeloofwaardig, de beschrijvingen vaak clichématig.
Maar vooral zijn taalgebruik moet het ontgelden en wordt van meet af aan oubollig
gevonden: ‘Het is die tuttige toon of grappenmakerij die zijn boeken, met name de
eerste twee, drie, wel eens onverteerbaar maken.’ De voorbeelden zijn legio. In een
kritische recensie van Koning van Katoren hekelt Kees Fens in de Volkskrant het
taalgebruik in het ‘conventioneel geschreven boek’. Hij noemt het proza van Terlouw
achtereenvolgens ‘stroef’, ‘moeizaam’ en ‘stug’ en heeft het over ‘het ontmoedigende
verschijnsel van de boekentaal die het Nederlands al zo lang dooddrukt’. Om
vervolgens te concluderen dat Koning van Katoren ‘alleen maar verhaal, maar niks
aan taal’ biedt.
Het Algemeen Dagblad vergelijkt het taalgebruik in Gevangenis met een open
deur met dat van streekromans en de bouquetreeks en Rindert Kromhout kandideert
in de Volkskrant datzelfde boek voor de ‘Grauwe Griffel’, vanwege het oubollige
taalgebruik. De critici lijken het erover eens: Terlouw is geen groot stilist. Enkele
uitzonderingen daargelaten dan, zoals de Leeuwarder Courant, die de taal van Koning
van Katoren juist ‘verrassend en gevarieerd’ noemt, ‘al is er soms sprake van een
zekere overdosering van woordspelingen en grapjes’.
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Het Katorenboek dat nooit verscheen
Terlouw schrijft, in opdracht geschreven werken meegerekend, zo'n twintig
kinderboeken. In de jaren zeventig verschijnt bijna jaarlijks een titel, daarna
schommelt de productie tussen de één en vier boeken per decennium. Met de jaren
kost het schrijven van kinderboeken hem meer moeite. Toen hij nog jonge kinderen
had en hun verhalen vertelde, was het nog dichtbij. Nu zijn kinderen volwassen zijn,
merkt hij dat hij steeds verder afstaat van de belevingswereld en taal van de jeugd.
Eind 2012 laat hij, inmiddels eenentachtig, dan ook weten niet van plan te zijn nog
jeugdboeken te schrijven: ‘Hun wereld is gevuld met computerspelletjes, twitteren
en mobiele telefoons. Dat staat te ver van mij af. Als ik daarover moet gaan schrijven,
komt het gekunsteld over.’
Dat laatste had hij al ondervonden bij het schrijven van Zoektocht in Katoren uit
2007. Als hij schrijft: ‘Ze belt hem met haar mobieltje,’ leidt dat bij zijn kleinkinderen
tot de verzuchting ‘Ja, hoe anders?’ Ook zijn uitgever had ouderwetse trekjes bespeurd
in het manuscript van Zoektocht in Katoren en hem gevraagd deze bij te schaven.
De verfilming van Koning van Katoren in 2012 bevestigt zijn beeld: ‘Het verhaal is
in de film naar de moderne tijd getrokken en zit vol Twitter en Facebook. Ik vond
dat niet prettig. Zulk soort verhalen wil ik niet vertellen.’
Is hiermee een definitief einde gekomen aan het schrijven voor de jeugd? Of toch
niet? Tegen Omroep Gelderland had hij al door laten schemeren dat een eventueel
volgend kinderboek over duurzaamheid en het klimaatvraagstuk zou moeten gaan,
over het probleem dat we meer vragen van de aarde dan deze kan leveren. Hij is zich
ervan bewust dat de wetenschapper in hem geneigd is vooral de feiten te beschrijven.
Maar hoe maak je hier een verhaal van dat het hart raakt?
In de zomer van 2014 ontvangt Lemniscaat-uitgever Jean Christophe Boele van
Hensbroek, oudste zoon en opvolger van Jean Louis Boele van Hensbroek, post uit
Twello. Tot zijn verrassing betreft het een manuscript voor een derde deel in de
Katoren-reeks. In het sprookjesachtige verhaal zijn de rijke directeuren van Katoren
vergiftigd door het hebzuchtgas; geld vermeerderen gaat voor hen boven alles. Om
dit tegen te gaan moeten ze weggelokt worden uit hun hoge kantoorgebouwen, waar
de lucht dun is en
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het gas ongehinderd zijn gang kan gaan. Ze moeten naar beneden, zelfs ondergronds,
om te genezen.
Boele vindt dat het manuscript zich niet echt leent voor de beoogde jonge
doelgroep. Volgens Terlouw verschilden ze ook van mening over de inhoud van het
boek:
We hadden een beetje een meningsverschil. Hij wilde graag een boek
waaruit de jeugd kan leren wat zij moet doen om de klimaatverandering
tegen te gaan. Ik geloof daar totaal niet in. Ik wil schrijven over wiens
schuld het is. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het de schuld is van het
grootkapitaal. In 2016 zal één procent van de mensen de helft van het
wereldkapitaal bezitten. De politiek mist de greep. Geld is macht. Dat wou
ik in dat boek hebben. Dat verschil van mening was nog even te groot om
het aan te passen’
Bij het schrijven was het voor Terlouw een worsteling om de juiste vorm te vinden,
de wetenschapper zat de schrijver in de weg: ‘Mijn probleem is dat ik er te veel van
weet, dan schrijf je geen roman, maar een leerboek.’ Hij besluit na overleg met zijn
uitgever een poging te doen om het manuscript om te werken tot een verhaal voor
alle leeftijden. Katoren ruilt hij in voor een ander denkbeeldig land, de koning wordt
een president, het geldspook uit het oorspronkelijke verhaal wordt geschrapt. Ook
Alexandra gaat nog eens flink met de stofkam door het verhaal heen. Ruim een jaar
later stuurt hij het resultaat, Het hebzuchtgas, naar Boele van Hensbroek. De
voorlopige ondertitel: Een sprookje voor vele leeftijden.
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Liever puber dan paard
Over de twee debuten van Imme Dros
Maaike Vaes
Imme Dros debuteerde in 1971 met Het paard Rudolf. Pas met haar vierde boek, De
zomer van dat jaar uit 1980, oogstte zij waardering. Het Paard Rudolf en de twee
boeken die daarop volgden, Duif maar dapper (1974) en Spicht en de burgemeester
(1976) kregen niet veel (positieve) aandacht. De zomer van dat jaar uit 1980, dat
wel goed is ontvangen, wordt daarom ook wel haar ‘tweede’ debuut genoemd. Vanaf
De zomer van dat jaar boekte Dros het ene succes na het andere.1 Wat was er aan de
hand met haar echte debuut, waarom werd Het paard Rudolf geen succes en De
zomer van dat jaar wel?

De jaren zeventig en tachtig
Het paard Rudolf, Duif maar dapper (later herdrukt als Duif, de dappere duif), Spicht
en de burgemeester en De zomer van dat jaar verschenen in de jaren zeventig en het
begin van de jaren tachtig. Deze jaren vormen een bijzondere periode in de
geschiedenis van de jeugdliteratuur. Volgens Een land van waan en wijs, de nieuwste
jeugdliteratuurgeschiedenis, ‘zijn de jaren zeventig en tachtig hoogtijdagen voor het
realisme en het zogenaamde

1

Een Zilveren Griffel in 1981 voor De zomer van dat jaar, in 1988 voor Annetje Lie in het
holst van de nacht, in 1988 voor De trimbaan, in 1989 voor De reizen van de slimme man,
in 1990 voor Roosje kreeg een ballon, in 1991 voor De o van opa, in 1992 voor Ik wil die,
in 1995 voor Odysseus: een man van verhalen, in 1998 voor Dit is het huis bij de kromme
boom, in 2004 voor Het mooiste boek van de wereld, in 2011 voor Het boeboek, in 2013
voor Zoveel als de wereld hou ik van jou. Ook een aantal prentenboeken die Dros samen met
Harry Geelen maakte viel in de prijzen (1994, 1995, 1996, 2006). Dros ontving de Nienke
van Hichtumprijs in 1983 voor En een tijd van vrede, de Woutertje Pieterse Prijs in 1988
voor Annetje Lie in het holst van de nacht en een Zilveren Zoen in 2000 voor Ilios: het
verhaal van de Trojaanse oorlog. Imme Dros won de Theo Thijssenprijs in 2003 voor haar
gehele oeuvre. Voor een overzicht van alle prijzen: zie artikel Wilma van der Pennen (2013).
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probleemboek, waarin kinderen en jongeren kennismaken met sociale thema's zoals
drugsmisbruik, de milieuproblematiek, racisme en uitbuiting’ (Ghesquière, Joosen
& Van Lierop-Debrauwer, 2014, p. 48). De vernieuwing van de jeugdliteratuur lag
in die periode vooral in de thematiek: ‘voor het eerst (...) koos de jeugdliteratuur
openbaar en expliciet voor een maatschappijkritisch standpunt’, constateren Joosen
en Vloeberghs (2008, p. 105). Auteurs legden, volgens Helma van Lierop-Debrauwer,
echter zoveel nadruk op problemen dat er sprake was van hyperrealistische boeken
die de boodschap te veel op de voorgrond stelden (Van Lierop-Debrauwer, 2007, p.
49). Toch waren ook fantasievolle kinderboeken in deze periode succesvol. Een land
van waan en wijs betoogt:
Terwijl realistische jeugdboeken in de jaren zeventig en tachtig geprezen
werden, kregen traditionele genres zoals sprookjes veel kritiek, omdat ze
gedateerd zouden zijn en oude rollenpatronen in stand houden. Toch was
dit een bloeiperiode voor fantasievolle kinderboeken, die een alternatief
bieden voor de kommer en kwel van het realistische probleemboek.
(Ghesquière e.a., 2014, p. 49)
Peter van den Hoven signaleert in de jaren zeventig en tachtig ook een literaire
emancipatie van de jeugdliteratuur. Deze literaire vernieuwing vroeg volgens Van
den Hoven ‘meer aandacht voor vorm en stijl, voor de onvervreemdbare toon van
een eigen, authentieke schrijversstem en de talige creatieve aspecten van de tekst’
(Van den Hoven, 2011, p. 26).

Het paard Rudolf
Zijn deze ontwikkelingen in de jaren zeventig en tachtig in de debuutroman van
Imme Dros terug te vinden? Het paard Rudolf is een verhaal over dieren, in het
bijzonder, zoals de titel aangeeft, over het paard Rudolf, het hoofd van de stallen van
de boerderij naast het Eikenbosje: ‘Een groot paard, een bruin paard. Een bijzonder
en een geweldig paard, een sterk paard, maar vooral een slim paard’ (p. 7). In Het
paard Rudolf staan de belevenissen van Rudolf en de andere dieren op de boerderij
centraal: het is opgebouwd als een raamvertelling. De stal van Rudolf en zijn merrie
Theodora vormt het
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decor voor de verhalen die de dieren elkaar vertellen. Zo vertelt Meijertje de geit
over een spin die ze bijna had opgegeten, verhaalt Knoert de rat over het leven onder
water van Piet Aal, laat Theodora de andere dieren kennismaken met een jongen die
per se kok wil worden, neemt Rudolf de lezer mee naar een verdrietig porseleinen
theekopje en leeft kat Fisto mee met een vork die afgedankt wordt. Het boek maakt
echter niet duidelijk waarom juist deze verhalen verteld moeten worden; de verhalen
hangen als los zand aan elkaar. Dat het anders kan, bewijst Het sleutelkruid van Paul
Biegel uit 1964; dat boek is ook een raamvertelling van en over dieren (en was en is
nog steeds zeer succesvol). In Het Sleutelkruid komen dieren van heinde en verre
met verhalen om de zieke koning Mansolein in leven te houden, terwijl de dokter
het medicijn sleutelkruid zoekt. ‘Het hart van de koning moet éénmaal per dag flink
kloppen, dan haalt hij het misschien. Vertel hem elke dag een spannend avontuur,
voordat hij naar bed gaat’ (p. 8). Het zijn mooie, filosofische en spannende verhalen
die naar een climax leiden. De verhalen zijn prachtig ingebed in het grote geheel.
Dat is niet het geval bij Het paard Rudolf.

De dieren in Het paard Rudolf onderhouden betrekkingen met de mensen op de
boerderij, ze kunnen echter niet met hen praten (met uitzondering van het
appelvrouwtje) en zoeken creatieve manieren om toch met hen te kunnen
communiceren. Imme Dros beschrijft de dieren in Het paard Rudolf, hun gesprekken
en hun gedachten alsof ze mensen zijn. Zelf zegt zij hierover: ‘(...) het zijn altijd
mensen die model voor de dieren in mijn boek staan’ (Van der Velde, 1981). Wam
de Moor typeert de dierenwereld in de boeken van Dros als volgt:
In haar eerste verhalen vond ze, waarschijnlijk onder invloed van Koolhaas,
veel inspiratie in de gefantaseerde wereld waarin dieren dierlijk handelen
op basis van menselijk denken. Het Paard Rudolf (1971) en Duif, de
dappere duif (1974) laten overigens ook een onderscheid met
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Koolhaas' dierenverhalen zien: de dieren sluiten zich niet op in een eigen
wereld, ze gaan ook met mensen om. (De Moor, 1988)
Dit dierlijk handelen op grond van menselijk denken wringt af en toe in Het paard
Rudolf, met name daar waar de dierenwereld en de mensenwereld elkaar raken. Als
het paard Rudolf zich bijvoorbeeld beklaagt over de technische vooruitgang, dan is
het menselijk denken in mijn ogen te ver doorgeslagen en niet passend bij de
mogelijkheden om te handelen van deze dieren.

In Het paard Rudolf spelen veel personages een rol. De karakters van de dieren
blijven daardoor eendimensionaal. Het volgende voorbeeld illustreert dit: ‘Hugo [de
haan; MV] had schele hoofdpijn. Zijn kippen hadden allebei de kerstdagen ruzie
gemaakt wie nu de tweede was in eierenleggen. (...) De hele dag dat getater en geruzie.
Je moest wat slikken als je zoveel vrouwen had’ (1971, p. 76). Deze karakterisering
van Hugo de haan komt op meerdere plekken in het boek op eenzelfde wijze terug:
de man die gek wordt van zijn vrouwen. Er zit geen ontwikkeling in deze personages,
ze krijgen weinig diepte. Dat geldt ook voor het dikke varken Bertha dat per se wil
trouwen, Knoert de waterrat die het leven op het land maar niets vindt, Meijertje de
bijziende dromerige geit en de andere dieren. In een interview uit 1976 geeft Dros
aan dat ‘het voordeel van dierenfiguren is dat je alleen maar de essentie van bepaalde
problemen en karaktertrekken nodig hebt’ (Drossaers, 1976), verhalen over mensen
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vergen veel meer context. Dit streven van Dros om alleen de essentie weer te willen
geven is in Het paard Rudolf blijven steken in platte karaktertekeningen en platitudes.
Duif, de dappere duif en Spicht en de burgemeester zijn sterker in hun karakterschets
van de bangige Duif en het
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onzekere veulen Spicht. In Duif, de dappere duif staat het karakter van Duif centraal,
daardoor verliest Dros de focus niet en krijgt het karakter van Duif diepgang. De
lezer snapt waarom Duif denkt dat hij niet dapper en slim is, maar het tegelijkertijd
wel is. Recensent Fransje Drossaers stelt in 1976 over de drie dierenboeken van Dros:
‘Opvallend is dat er vaak dieren onder zijn die slechts met grote moeite ervan te
overtuigen zijn, dat ze niet zo dom en lelijk zijn als ze er uit zien’ (Drossaers, 1976).
Dros weet de lezer van Duif, de dappere duif hier wel van te overtuigen en de lezer
van Het paard Rudolf niet. Met een zin als ‘“Stom pluimvee”, dacht Rudolf’ (p. 29)
worden vooroordelen niet ontkracht, maar bevestigd en blijven de karakters vlak.
Ook al zijn in Duif, de dappere duif en Spicht en de burgemeester de hoofdpersonages
minder plat, toch werden ook deze boeken geen succes. Herman Verschuren, recensent
bij NRC-Handelsblad oordeelt over de dierenboeken in 1982: ‘Vlot geschreven
allemaal, hoewel hier en daar wat moeilijk voor de jonge kinderen die je je bij
dergelijke verhalen voorstelt, en niet opvallend’ (Verschuren, 1982). De
dierenverhalen lijken niet aan te sluiten bij de belevingswereld van de beoogde jonge
lezers. Dros zelf beaamt wat Karel Eykman haar voorhield: ‘Hij zei dat mijn boeken
over dieren niet voor te jonge lezers geschikt waren, terwijl ze door iets oudere
kinderen afgewezen werden omdat boeken over dieren te kinderachtig zouden zijn.
Ik vond dat hij - weer eens - gelijk had’ (Van der Velde, 1981).
Toch zien we ook in Het paard Rudolf de kenmerken van de latere Dros al
doorschemeren. Dros staat bekend om haar precieze schrijfstijl en krachtige dialogen.
Zo schrijven Sara Van den Bossche en Sylvie Geerts:
(...) Dros neemt alle emoties even ernstig. De zoektocht naar de juiste
woorden typeert haar schrijfstijl. Een rake taal is namelijk onontbeerlijk
voor de genres waarbinnen zij werkt, van een vertaling van een Grieks
epos tot een prentenboek waar geen woord te veel in staat. (Van den
Bossche & Geerts, 2013, p. 7)
Het paard Rudolf heeft nog niet deze kracht, het heeft veel overbodige tekst.
Hoofdstuktitels als ‘Er komt een eind aan de lange winter. Er komen sneeuwklokjes,
crocusjes en nog veel meer lenteachtige dingen’ (p. 112) kunnen korter. Sommige
zinnen smaken echter naar meer. ‘Dus ze leefden
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nog lang en gewoon’ (p. 46) is zo'n zin. Ook deze zin: ‘Hoera! De zon straalde en
de wereld was vol fanfare en boterbloemen’ (p. 30) geeft de lezer direct een raak
beeld. Dergelijke beeldende zinnen komen in haar latere werk vaak voor, te beginnen
in De zomer van dat jaar.

De zomer van dat jaar
De zomer van dat jaar (1980) is een heel ander boek dan de dierenboeken die er aan
vooraf gingen. Hoofdpersoon Daan List maakt in deze zomer de overgang van de
basisschool naar de middelbare school, van Texel naar Den Helder aan ‘de overkant’.
Daan is een onzekere en stotterende jongen, die niet weet wat hij wil en kan: ‘Ik
wilde geen onderwijzer worden zoals mijn vader, die voor aktetjes zat te zwoegen,
terwijl hij al hartstikke oud was, en ik wilde geen boer worden en geen timmerman
en geen notaris en geen vent op een bank’ (p. 6). Imme Dros laat de gedachten en
gevoelens van Daan in mooie beeldende zinnen zien. Daan die de waarde van zijn
tekentalent ontkent, denkt bijvoorbeeld:
Als ik Wubbe Witte was geweest had ik kunnen uitleggen, dat ik graag
kijk naar dingen. Hoe ze eruit zien. Naar de kleur. Naar hoe oud ze zijn
en waar je dat aan merkt. Zulke dingen, waar je niks aan hebt. (p. 7)

De tekenlessen bij het ‘geitewijf’, een excentrieke kunstenares die op Texel woont,
maken Daan zekerder van zichzelf, door zijn tekeningen verwerft hij status op zijn
nieuwe school. Bovendien raakt Daan verliefd op Jetta en blijkt zij, geheel
onverwacht, ook verliefd op hem. ‘En voor ik het wist zag ik in elke zonsondergang
vonken van haar rode krulletjes en in de zee het grijsgroen van haar scheve ogen’
(p. 108). De zomer van dat jaar is een boek over vriendschap, verliefdheid en vooral
over alle levensvragen die een opgroeiende jongen kunnen bezighouden. Imme Dros
beschrijft ingewikkelde zaken voor jongeren heel gewoon: ze horen bij het volwassen
worden. Zo is Daan doods-
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benauwd voor het lyceum en de overkant. Zijn oma weet dat. ‘Haar ogen zagen
scherp, al hield ze nog zoveel van me. En ze kon me aan de overkant niet beschermen.
Ze zou wel willen, dat het leven gemakkelijker voor me was, een veilige plaats, zoals
haar kamer, vol kleine, dierbare dingen, zonder scherpe hoeken’ (p. 21). De zomer
van dat jaar is een boek over de groei die Daan List doormaakt. De groei van Daan
krijgt zijn apotheose - ‘Het zag er naar uit dat de zomer goed voorbij was’ (p. 131)
- in zijn handtekening die eindelijk van het ‘geitewijf’ onder zijn tekening mag: hij
en zijn tekening zijn goedgekeurd:
Ik kon het niet geloven, maar zette mijn naam in de rechteronderhoek en
liet het haar zien. Ze was tevreden. Ze keek naar de tekening en naar mij.
(...) Ik liep in de richting van de haven, met de tekening in mijn hand. Hij
was goed, dat zag ik zelf. Later zou ik het nog beter doen, dacht ik er vlug
achteraan. Daan List stond er onder. Daan List, dat was ik. (pp. 129-130)
In De zomer van dat jaar zijn de personages - in tegenstelling tot in Het paard Rudolf
- niet eendimensionaal, maar laten diepgang en ontwikkeling zien. Bregje Boonstra
oordeelt over dit boek en over de andere jongerenromans van Dros: ‘Ze onderscheiden
zich door sterke dialogen en door de wat afstandelijke, maar scherpe en vaak
humoristische observatie van het menselijk gedrag’ (Boonstra, 1993, p. 150). Imme
Dros geeft inzicht in het innerlijk leven van de jonge Daan op een manier die lezers
zullen herkennen. Niet de problemen staan centraal, zoals vaak in de jaren zeventig,
maar de ontwikkeling van een onzekere jongen. De lezers kunnen de ontwikkeling
van Daan blijven volgen in twee vervolgromans. In Lange maanden (1982) is Daan
17 jaar, in Ongelukkig verliefd (1995) is hij student in Amsterdam.
Imme Dros won in 1981 een Zilveren Griffel met De zomer van dat jaar. De
griffeljury zegt over de bekroning: ‘Het boek is eenvoudig en boeiend geschreven.
De opbouw van het verhaal is uitstekend en alle thema's die er in worden aangesneden,
worden uitgewerkt. De karakters van de kinderen en de volwassenen zijn duidelijk
en genuanceerd getekend’ (Van der Pennen, 2013, p. 156). Recensent Herman
Verschuren waardeerde in 1982
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vooral ‘de vaart waarmee verteld werd en de rake authentieke karaktertekening’
(Verschuren, 1982).

Liever puber dan paard
Bovenstaande analyse laat zien dat De zomer van dat jaar qua inhoud, vorm en stijl
beter in elkaar steekt dan Het paard Rudolf met zijn niet functionele raamvertelling
en vlakke karaktertekeningen. Deze manco's verklaren grotendeels waarom dit
dierenboek geen succes werd. Heeft de nadruk die de jaren zeventig op
maatschappijkritiek legden deze matige ontvangst nog versterkt? Dat een dierenboek
een probleem aan de kaak kan stellen is al veel eerder overtuigend bewezen door
George Orwell die met de satirische dierenfabel Animal Farm (1945) kritiek op het
communisme leverde.2 Dat ook fantasieverhalen in de jaren zeventig
maatschappijkritisch konden zijn, bewijst onder meer het zeer succesvolle Koning
van Katoren (1971) van Jan Terlouw. Imme Dros antwoordt in 1976 op de vraag of
zij thema's als emancipatie in haar boeken aan de orde stelt, dat zij onrecht ziet, zich
er over op kan winden, maar: ‘ik ben toch niet echt strijdbaar’, aldus Dros. Zij
vervolgt: ‘maar ik onthoud het wel en werk het ook uit. Ik maak het paard Rudolf
echt wel een beetje belachelijk als ie zegt: een merrie hoort in de stal’ (Drossaers,
1976). Deze verhulde maatschappijkritiek van Dros paste niet in deze periode die
niets aan het toeval wenste over te laten. Het paard Rudolf bood noch de onverhulde
maatschappijkritiek die volop gepredikt werd, noch de literaire vernieuwing in vorm
en stijl die in die jaren opkwam. De zomer van dat jaar liet die vernieuwing wel zien,
wat mogelijk het verschil in de receptie van beide boeken kan verklaren. In de Zomer
van dat jaar vond Dros haar authentieke schrijversstem.
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Wie weet waren ze het niet
Wim Hofman debuteert met drie boeken vol grillige fantasie
Sanne Parlevliet
In 2006 heeft Literatuur zonder leeftijd een dappere poging gedaan het oeuvre van
Wim Hofman te vangen in een special. Geen compleet overzicht, maar een ‘bonte
wirwar’ van aspecten van Hofmans kunstenaarschap, precies zoals bij zijn
veelvormige oeuvre past. Zijn debuut en de boeken die daarop volgden kwamen
hierin slechts zijdelings aan de orde, terwijl de grillige fantasie vol verwijzingen naar
mythische figuren en symboliek uit de eerste drie boeken de basis vormen voor de
unieke (beeld)taal die hij in de hierop volgende decennia ontwikkelde. Wim Hofman
neemt een unieke positie in binnen het jeugdliteraire landschap aan het begin van de
jaren zeventig. Net als Biegel en Dragt bouwt hij zijn eerste boeken op rond fantasie,
zonder daarmee de werkelijkheid buiten beschouwing te laten. In dit artikel wordt
gekeken naar een aantal motieven dat voorkomt in de drie boeken waarmee Hofman
de jeugdliteratuur begin jaren zeventig betrad.

De roep om realisme klonk nog niet zo luid toen Wim Hofman (1941) op de drempel
van de jaren zeventig debuteerde met de verhalenbundel Welwel, de zeer grote
tovenaar en zes andere doldwaze verhalen voor kinderen van 6 tot 36 jaar en ouder
(1969). Sommige verhalen hierin waren overigens al veel eerder ontstaan, namelijk
in de jaren dat Hofman nog op kostschool zat en besloot dat er in de schoolkrant, die
de leerlingen vaak naar huis stuurden, ook iets moest komen voor de jongere broertjes
en zusjes (Boonstra, 2006, p. 19). De verhalen in Welwel zijn allemaal fantastische
verhalen die zich afspelen in vreemde
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werelden vol mythische figuren en sprookjesachtige types, terwijl elk verhaal op een
vreemde manier ook vermengd is met onze dagelijkse wereld. Zo gaat een stel
tovenaars op zoek naar een mooi eiland, twee ridders maken ruzie om de inhoud van
een kistje, er zijn avonturen op en onder de zeespiegel, het wilde westen blijkt zo
wild nog niet en twee heel gewone kinderen bezoeken een verre planeet. Steeds speelt
Hofman met traditionele stereotypen. Een agent wil zijn laarzen niet aan omdat hij
ze net van Sinterklaas heeft gekregen en nu heeft hij koude voeten. De ridders zijn
dom, de rovers zitten het liefst in de gevangenis en heel gewone Henk helpt huilende
indiaan Hete Bliksem.

Ook Het eiland Lapje Loem, Hofmans tweede boek dat uitkwam in 1972, is een
fantasieverhaal. Lapje Loem vertelt het verhaal van een oorlog. De wereld doet
middeleeuws aan en de figuren die haar bevolken zijn net als in Welwel bekende
stereotypen, die zich lang niet altijd zo stereotypisch gedragen - koningen, tovenaars,
een schurk met zijn handlangers, een draak en een onoverwinnelijk zwaard. Waar
de sfeer in de verhalen van Welwel nog wel gemoedelijk is, wordt deze in Lapje
Loem grilliger. De oude koning van het eiland gaat dood en wanneer zijn zoon de
troon betreedt, ziet de schurk Barre Gunuul zijn kans schoon en belegert het
vreedzame eilandje. Wat volgt is het verslag van een oorlog waarin met conventionele
middelen (schepen, soldaten, wapens en spionnen) op onconventionele manier wordt
gestreden: de koning wordt in een ton gestopt, van waaruit hij door een kijkgaatje
naar een circus kan kijken, de soldaten van de vijand krijgen krentenbollen met grind,
brood dat ervoor zorgt dat hun oren van hun hoofd weglopen, bier met azijn en wijn
met loodvoetkruid toegediend; ‘daar krijg je loodzware voeten van’ (p. 61).
Welwel en Lapje Loem zijn de voorlopers genoemd van wat als Hofmans
belangrijkste fantasieboek beschouwd wordt: Koning Wikkepokluk de merkwaardige
zoekt een rijk (1973) (Boonstra, 2006, p. 20; Vrooland-Löb, 1974, p. 423). Hiervoor
kreeg Wim Hofman, die al zijn boeken zelf illustreert, in
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1974 ook zijn eerste prijs: een Gouden Penseel.

In Wikkepokluk gaan een koning en zijn drie onderdanen op zoek naar een plek om
te regeren. Zij verlaten daarvoor het beest waarin zij huizen, want regeren in een
beest is nogal lastig: ‘als het beest hoestte of galoppeerde dan viel de koning van zijn
troon en zijn kroon rolde weg en zijn onderdanen vielen om’ (p. 5). Ziehier een
voorbeeld van Hofmans absurde en humoristische fantasie. Zo vanzelfsprekend als
het is dat er koningen in beesten regeren, zo moeilijk blijkt het om een nieuw rijk te
vinden. Maar Wikkepokluk en zijn onderdanen hebben geen hoge eisen. Een boom
is goed, maar alle bomen blijken al vol koningen te zitten. Een piepklein door de
wind geteisterd eilandje mag, maar Wikkepokluk waait er vanaf. Een ruïne voldoet,
of een vervallen huis, maar geen enkele plek lijkt een nieuwe koning te dulden. Zo
reizen Wikkepokluk en zijn onderdanen maar door, op zoek naar een plek om te
blijven. Onderweg komen zij allerlei vreemde figuren tegen, die hen steevast
tegenwerken. Andere heerszuchtige koningen die de concurrentie om een rijk aangaan,
wrede soldaten, een wraakzuchtige draak, gewelddadige grenswachters, bizarre
insectachtige beesten, rovers en een kille koningin. Maar ook een stervende fiets,
hondsdolle jassen, een wandelend huis en een bloeddorstige kachelpijp. Wikkepokluk
zelf is een herkenbare Hofmaniaanse fantasiefiguur: kinderlijk naïef, maar niet erg
aaibaar. Hij is autoritair, egocentrisch, machtswellustig, opportunistisch en zelfs een
tikkeltje gewelddadig. Hij koeioneert zijn domme onderdanen, met wederom voor
Hofmans werk kenmerkende wonderlijke namen als Poekaun, Stoomvis en Keevineen,
die desondanks hun koning trouw blijven. De zoektocht eindigt in een kist.
Ineengedoken en vastgeklemd zitten ze in het donker. Buiten de kist is het stil en ze
krijgen het deksel niet meer open. Het bevalt Wikkepokluk wel.
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benen intrekken en niet zo zitten te stommelen, dan is het hier zo gek nog niet,’ zegt
hij. ‘Dan kan ik hier rustig regeren’ (p. 134).

Zoeken en vinden
In de zoektocht van Wikkepokluk en zijn onderdanen resoneren klassieke verhalen
uit de wereldliteratuur, zoals de Odyssee en De reis van Sint Brandaan. Net als
Odysseus en Brandaan reizen de personages veelal over zee en komen zij op plekken
die bewoond worden door wonderlijke wezens. De zoektocht, de zee en het verlangen
om te reizen raken ook aan de geschiedenis van Hofman zelf. ‘Mijn werk is een
verwerking van of een reflectie op dingen die ik meegemaakt, gezien en gehoord
heb,’ zei hij in een interview (Van der Pennen & Ros, 2006, p. 14), ‘stileringen van
je eigen ervaringen’ (Vrooland-Löb, geciteerd in Hofman, 1991, p. 146). Hofman
groeide op in Zeeland en verlangde er als kind en jongere naar de wijde wereld in te
trekken. Op zijn twaalfde ging hij naar kostschool, omdat hij bedacht had dat hij
missionaris in het geheimzinnige Afrika wilde worden.
Veel motieven in Koning Wikkepokluk de merkwaardige zoekt een rijk zaten ook
al in Welwel de zeer grote tovenaar en Het eiland Lapje Loem. De zoektocht over
zee naar andere werelden, naar betere plekken wellicht, vormt bijvoorbeeld ook de
motor voor het titelverhaal van Welwel. Hierin gaat een groep tovenaars op zoek
naar een mooi eiland in zee. Een voor een gaan ze op weg. Onderweg worden ze
tegengewerkt door verschillende vreemde figuren die stuk voor stuk gele klompen
dragen en hen betoveren. Ze blijken allemaal de grote tovenaar Welwel in
vermomming te zijn, die de anderen op deze manier naar zijn eiland lokt om als een
koning over ze te kunnen heersen. Wanneer ze allemaal zijn aangekomen, tovert hij
tien fietsen tevoorschijn en samen trekken ze uitgelaten het eiland over, Welwel ‘met
wapperende mantel en zijn baard als een wimpel’ voorop (p. 31).
Die combinatie van het verhevene met het kinderlijke en alledaagse in de fietsende
koning wordt in Hofmans tweede en derde boek herhaald. Net als de tovenaar/koning
in Welwel stapt koning Wikkepokluk op de fiets. Beiden hebben er kinderlijk plezier
in en gedragen zich niet zoals dat van koningen wordt verwacht: Welwel gaat als
een kind op de trappers staan en Wikkepokluk gaat ‘lekker hard van een helling af’
(p. 40). De combinatie van
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het kinderlijke en het verhevene zit door alle verhalen in Hofmans eerste drie boeken
verweven en kenmerken ook veel van zijn latere boeken. Nog een voorbeeld daarvan
is de aandacht voor wat de personages eten. Eten kan wel een topos in de
jeugdliteratuur genoemd worden, er wordt in boeken voor kinderen vaak opvallend
veel aandacht aan besteed. Hofman gebruikt dit cliché om wederom het kinderlijke
en alledaagse met het verhevene te combineren. Zo eet de wijze oude man Boe uit
Wikkepokluk graag een boterham met hagelslag, ook al woont hij op zijn plafond en
moet hij de hagelslag daarom met een dubbeldikke laag boter aan zijn brood
vastplakken. De rijke ridders in Welwel leggen hun vete graag even stil voor een
gehaktballetje. En de soldaten van de slechte koning in Lapje Loem smachten naar
krentenbollen. De antithetische combinatie van een figuur met een traditioneel hoge
status die het gedrag vertoont van iemand met een lage status levert een absurde
vorm van humor op.
Deze wordt nog eens versterkt door tegenstellingen in taal en redeneringen. ‘Mijn
schip is een allemachtig goed schip,’ roept de schurk Appie Appie in Lapje Loem,
‘maar het zinkt gauw als je niet uitkijkt’ (p. 35). En wanneer de onderdanen van
Wikkepokluk honger krijgen, ontspint zich de volgende dialoog:
‘We moeten iets eten,’ zei Stoomvis (...) die een hemd van pannekoek
droeg.
Ze aten het hemd van Stoomvis op.
‘Heb jij het nu niet koud?’ vroeg Poekaun hem.
‘Ik heb het nooit koud,’ zei Stoomvis.
‘Waarom draag je dan een hemd?’ vroeg Poekaun.
‘Ik draag geen hemd,’ zei Stoomvis. (p. 78)
Hofman werkt veel met deze schijnbaar naïeve manier van redeneren, die de absurde
humor verhoogt. Het doet denken aan het spelen met de wetten van de logica in
Lewis Carrolls beroemde Alice in Wonderland, en aan de nonsensgedichten van
Edward Lear, aan wie Hofman zich al vaak schatplichtig heeft betuigd (Van der
Pennen & Ros, 2006, pp. 14-15). Daarbij verwerkt hij kritische verwijzingen naar
het opvoeden van kinderen in zijn verhalen: ‘Vertel ons maar eens in een paar woorden
wat je gezien hebt,’ zegt de
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schurk Barre Gunuul die als een vader over zijn spionnen heerst. ‘Maar ga eerst eens
netjes zitten. Doe je armen over elkaar. En je benen over elkaar. En je haren door de
war’ (Lapje Loem, p. 36). Met de laatste zin haalt Hofman verwachtingen onderuit
en creëert een wereld met een eigen logica, die zich niet houdt aan bestaande
gedragsregels. Op dezelfde manier wordt met de wetten van de werkelijkheid
gespeeld. Zo heeft Koning Harkobard de Oude uit Lapje Loem ‘een lange witte baard.
Het uiteinde ervan sleepte nog in de vorige eeuw, maar met zijn gedachten zat de
koning in de toekomst’ (p. 11). En Wikkepokluk en zijn dienaren komen in een land
‘waar alles net anders was’:
Als de zon onder moest gaan, dan kwam hij net op.
Als hij eigenlijk op moest komen, ging hij net onder. En als je dorst had,
dan had je geen dorst.
En als je vijf kilometer moest lopen, dan hoefde je helemaal geen vijf
kilometer te lopen.
Koning Wikkepokluk en zijn onderdanen bleven er dan ook niet, want ze
kwamen er helemaal niet.
Want als je er was, dan was je er niet. (p. 112)
De koning en zijn onderdanen lijken geen probleem te hebben met de vraag of ze
eigenlijk wel zijn waar ze zijn en wandelen gewoon door naar het volgende land.
Dat ligt anders met de vraag of ze eigenlijk wel zijn wie ze zijn. Deze vraag doemt
op wanneer Wikkepokluk en zijn onderdanen tijdelijk van elkaar gescheiden worden.
Nadat ze elkaar hebben teruggevonden herkennen Poekaun, Stoomvis en Keevineen
hun koning niet meer. Hij schreeuwt en ziet er vies en sjofel uit. Ze laten zich niet
zomaar door hem regeren. ‘Wie zegt dat hij onze koning is,’ zegt Keevineen en hij
wil zijn zwaard al pakken (p. 29). Poekaun, Stoomvis en Keevineen beginnen de
koning vragen te stellen, om te testen of hij wel is wie hij zegt dat hij is. Maar al bij
vraag twee grijpt Wikkepokluk in.
‘Wacht eens even. Wacht eens even,’ onderbrak koning Wikkepokluk
hem. ‘Jullie stellen nu allemaal wel vragen aan mij, maar wie zegt dat
jullie wel de onderdanen van koning Wikkepokluk zijn?’ (...) ‘Wij zijn
het
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echt!’ zeiden de drie bedremmeld. Ze begonnen al een beetje bang te
worden. Wie weet waren ze het niet. (p. 30)

Mensen en dingen
De surrealistische, duistere sfeer van Lapje Loem wordt voortgezet in Wikkepokluk.
Er is niet veel lieflijks aan de sprookjesachtige werelden in deze boeken. Ze zijn
grillig en onvoorspelbaar. Overal kunnen vijanden opduiken en ruzies worden met
pijnlijke middelen beslecht. Zo wordt koning Wikkepokluk door de mensen in het
land van Pal in prikkeldraad gewonden en als een smakelijk hapje naar de draak
gestuurd die hun land belaagt. Wanneer zijn onderdanen terugkeren met de mededeling
dat de draak dood is, worden ze met stokken en stenen weggejaagd. Honger naar
macht speelt een grote rol. Wikkepokluk verlangt ernaar dat iedereen doet wat hij
zegt. Hij fantaseert dat hij een vorst is over wie alle kranten schrijven. ‘Alle boeken
gingen over hem en alle straten werden naar hem genoemd. Alle kinderen droegen
zijn naam. En als hij zei: zwijg, zwijg, zwijg! dan zweeg iedereen en alles’ (p. 31).
Maar geweld gebruiken doet hij niet graag. Wanneer een van zijn onderdanen een
zwaard trekt, roept hij: ‘Ben je een beetje hier! (...) Laat dat zwaard van je nu maar
met rust. Je mocht eens ongelukken maken’ (p. 74). Dat geldt niet voor de schurk
die Lapje Loem verovert. Hij steekt huizen in de fik, jaagt mensen de bossen in en
gooit de oude koning op de brandstapel. ‘Ziezo,’ zei hij, zijn handen wrijvend, ‘nou
is jullie koning er geweest’ (p. 57).
Nee, het zijn niet de mensen en dieren of dierachtigen waar de personages heil
van mogen verwachten. Hulp komt eerder van de dingen. Een krant of een bed die
dienst doen als boot, een kist om je in te verschuilen, jassen en schoenen die komen
aanvliegen of -lopen wanneer je het koud hebt of een fiets die eensklaps uit het zand
steekt als je een vervoersmiddel nodig hebt. In Hofmans universums zijn de dingen
dan ook niet ondergeschikt aan de mensen, sterker nog, er lijkt soms meer mededogen
voor dingen te zijn dan voor mensen:
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Toen zei de fiets: ‘Ik voel me niet goed...’
‘Je hebt ook al lang niet meer gereden,’ zei koning Wikkepokluk.
‘Ik ben oud, roestig en ziek,’ zei de fiets. ‘Oi, wat voel ik me ziek en mijn
ketting loopt eraf.’
Tjoep. Daar vloog de ketting eraf.
‘Ik kan niet meer. Ik wil even gaan liggen,’ zei de fiets. ‘Ik wil even rusten.
Het ging veel te hard.’
De fiets ging liggen.
‘Ik heb koorts,’ zei de fiets. Hij rilde en rammelde.
‘Ik zal mijn mantel over je heen doen,’ zei koning Wikkepokluk. (p. 41)

Fantasie en werkelijkheid
De verhalen in Welwel, Lapje Loem en Wikkepokluk kunnen alle gelezen worden als
de verbeelding van de strijd van het leven. De personages zoeken een plek om te
blijven of bij te horen of verdedigen de plek die ze hebben gevonden tegen kwade
krachten van buitenaf. Dat wat zij daarbij tegenkomen vaak absurd is, is een mooie
metafoor voor de reiziger die zich buiten zijn vertrouwde thuis waagt. Maar ook voor
het opgroeiende kind voor wie veel nog nieuw en onbekend is en die zich staande
moet houden in de (volwassen) wereld; ze kunnen wel spelen dat zij de baas (koning)
zijn, maar de tegenwerking die zij daarbij ondervinden vertelt hen anders. In de loop
van de drie boeken wordt de levensvisie steeds pessimistischer. Waar de tovenaars
van het titelverhaal in Welwel zich na hun zoektocht vol vreugde overgeven aan het
eiland als hun nieuwe woonplaats en hun zelfbenoemde koning Welwel, en de
bewoners van Lapje Loem na het win-nen van de strijd tegen Barre Gunuul jaarlijks
uitbundig deze ‘Wegjaagdag’ vieren, vinden Wikkepokluk en zijn onderdanen pas
rust wanneer zij de wereld buitensluiten. De symboliek hiervan is volgens Bregje
Boonstra vooral voor volwassenen te herkennen: ‘Oudere lezers zullen in de desolate
sfeer de vergeefsheid herkennen van het bestaan dat, wat we ook ondernemen,
onvermijdelijk eindigt tussen zes planken’ (p. 21). Hofman heeft zelf ook gezegd
dat hij het boek wel moeilijk vindt voor kinderen, en zelfs voor volwassenen:
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Eigenlijk is het een naargeestig boek. Daarom is het omslag zwart, want
het eindigt in een kist, in de dood zou je kunnen zeggen. Want het is ze in
het leven niet gelukt, ze hebben niet gevonden wat ze zochten. Zo bewust
heb ik het niet geschreven; pas na jaren kwam ik erachter wat alles voor
betekenis heeft. Het lijkt me wel een moeilijk boek voor kinderen, hoor.
Ze hoeven van mij nog niet alles te snappen - dat doen de meeste
volwassenen ook niet (...).
(Vrooland-Löb, geciteerd in Hofman, 1991, p. 146)
Oorlog, leven, macht en dood: zoals het in sprookjes en fantasy hoort schuwde
Hofman in zijn eerstelingen de zware onderwerpen niet. Maar anders dan in veel
sprookjes en fantasy houden de humor en de taal de verhalen licht. Dat veranderde
toen Hofman - was het onder invloed van de maatschappijkritische tendens in de
jeugdliteratuur? - zijn eerste realistische jeugdroman schreef. Wim (1976) en Het
tweede boek over Wim (1978) spelen zich af in de werkelijke wereld in plaats van
in een fantasiewereld. Ze vertellen het sombere verhaal van een jongen die zich
staande moet houden na de scheiding van zijn ouders. Opnieuw dus verhalen over
een kind dat zich moet zien te redden in een wereld van volwassenen, een wereld
die hem op allerlei manieren lijkt tegen te werken. Hierna lijkt Hofman zijn eigen
en eigenzinnige stem echt te vinden, namelijk in de combinatie van het fantastische
uit zijn eerste boeken en het realistische uit de verhalen over Wim; verhalen waarin
hij met behulp van veel fantasie-elementen verwerkt wat hij in de echte wereld heeft
meegemaakt. Het eerste en beste voorbeeld hiervan is De stoorworm uit 1980. Terwijl
Hofman in dit boek zijn ervaringen van de watersnoodramp in 1953 verdicht in de
figuren Ietsje Wit en Piekevet, is de titelfiguur die alle ellende lijkt te veroorzaken
verwant aan de monsters die al in zijn eerste fantasieboeken opdoken: de grote roofvis
de Pediculatus uit Welwel, die een stel zeemannen dreigt op te eten tot ze hem vertellen
dat ze zo lekker zijn als taart. ‘Ik lust geen taart,’ zei de vis en hij zwom heel langzaam
weg, met zijn gestippelde buik heel laag over het zand’ (p. 72). En de draak Mintuul
uit Lapje Loem, die met een tovenaar als ruiter op zijn rug de vijanden wegjaagt. En
de Basilisk, de zeeslang met de grijns op zijn gezicht uit hetzelfde boek. En de draak
Mukwit uit Wikkepokluk die juist wel liever taart eet dan
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mensen en zo graag in een gewoon huis wil wonen. Allemaal zijn ze minder
bloeddorstig dan hun mythische voorvaderen Scylla, Charybdis of Loch Ness. Maar
allemaal zijn ze niet minder eng dan de werkelijkheid, die zich onverwacht en met
haar geheel eigen gruwelen aan je kan opdringen. Zo haalt Wim Hofman in zijn
eerste werken steeds met veel humor verwachtingen onderuit, zonder dat de duistere
symboliek aan betekenis inboet.
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De wedergeboorte van de historische jeugdroman
Thea Beckman
Eefje Buenen
In 1967 schreef Thea Beckman (1923-2004) in een column: ‘Wie weet schrijf ik ooit
nog eens een meesterwerk...’ Zes jaar later verscheen dat meesterwerk: Kruistocht
in spijkerbroek, haar eerste historische jeugdboek. Wat heeft het werk van Beckman,
en met name Kruistocht in spijkerbroek, betekend voor de ontwikkeling van het
genre van de historische jeugdroman?

‘“En dit,” zei dokter Simiak, “is dan de materie-transmitter”.’ Met deze zin begint
het avontuur van Dolf Wega, een vijftienjarige jongen die door twee wetenschappers
met een tijdmachine naar het jaar 1212 wordt geflitst en daar midden in een
Kinderkruistocht terecht komt. Als betoverd door de herdersjongen Nicolaas, die
zegt in een visioen engelen te hebben gezien, zijn de kinderen op weg naar Jeruzalem
om de Saracenen te verjagen. Wanneer Dolf ziet welke ellende de kinderen met zich
meedragen, ontpopt hij zich ongewild tot de leider van de Kinderkruistocht. Met zijn
moderne kennis is hij beter voorbereid op de lange reis vol gevaren dan de
middeleeuwers. Zo loodst hij de kinderen veilig over de levensgevaarlijke Alpen,
bestrijdt hij de Scharlaken Dood en redt hij hen uit handen van een stel roofridders.
Gaandeweg ontdekt hij het ware doel van de twee monniken die de kinderen hebben
geronseld: eenmaal aangekomen in Genua wacht hen niet het Heilige Land, maar
een schip dat hen naar de slavenmarkten in Afrika zal brengen. Wanneer het bedrog
aan het licht komt, rekenen de kinderen af met Anselmus, de monnik die achter het
plan zat. Dolf staat de kinderen bij tot zij allen een goede be-
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stemming hebben gevonden. Uiteindelijk krijgt hij de kans om terug te keren naar
zijn eigen tijd.
Kruistocht in spijkerbroek werd in 1974 bekroond met de Gouden Griffel. Twee
jaar later volgde de Prix de la Divulgation Historique, de Europese prijs voor het
beste historische jeugdboek. Ook internationaal werd het boek een succes. Er
verschenen diverse vertalingen, onder meer in het Japans, Russisch en Zuid-Afrikaans.
In 1984 kreeg Beckman de Huib de Ruyterprijs van de Vereniging van docenten in
Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland vanwege de belangrijke impuls die
haar historische jeugdromans, zoals Geef me de ruimte! (1976), Triomf van de
verschroeide aarde (1977), Het rad van fortuin (1978), Stad in de storm (1979) en
Hasse Simonsdochter (1983), aan het geschiedenisonderwijs gaven. In 1998 kreeg
zij van dezelfde vereniging de Historische Jeugdboekenprijs voor haar hele oeuvre.
In 2003 werd Gekaapt! bekroond met de Historisch Nieuwsblad Bontekoeprijs voor
het beste historische jeugdboek. Na haar overlijden in 2004 werd deze prijs omgedoopt
in de Thea Beckmanprijs. In hetzelfde jaar, dertig jaar na de Gouden Griffel, was
Kruistocht in spijkerbroek genomineerd voor de Griffel der Griffels, een prijs ter
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Griffels.
Het mag duidelijk zijn dat Beckmans naam onlosmakelijk verbonden is met het
genre van de historische jeugdroman. Critici zijn het eens over haar pioniersfunctie
in het Nederlandse taalgebied. In De hele Bibelebontse berg (1989) wijst Harry
Bekkering Thea Beckman aan als de belangrijkste exponent van een inhoudelijke
vernieuwing van het genre. In Het land van waan en wijs (2014) valt Bea Ros (p.
297) hem bij: ‘(...) de schrijfster verdient volop de eer dat zij het genre van de
historische jeugdroman nieuw leven heeft ingeblazen en het populair heeft gemaakt.’
Wat maakt Beckman ‘de ongekroonde koningin van het genre’ (Bekkering, 1989,
p. 316)?
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De ontwikkeling van de historische jeugdroman
De Schotse auteur Sir Walter Scott (1771-1832) wordt algemeen gezien als de
grondlegger van het genre van de historische roman. In navolging van zijn werk
barstte in West-Europa begin 1800 de zogeheten ‘Scottomanie’ los en kwam het
genre volop tot bloei. Halfweg de negentiende eeuw verschenen ook steeds meer
historische jeugdromans. In de jaren zeventig en tachtig behoorde de historische
roman tot de populairste genres in verschillende Europese landen (Ros, 2014, pp.
280-281).
Toke Hofman (1983, p. 1) onderscheidt twee richtingen binnen het genre: schrijvers
van avonturenverhalen en schrijvers ‘die het verleden meer serieus nemen en proberen
verantwoorde geschiedenisverhalen te schrijven’. Ze merkt op dat de veranderingen
in de samenleving vanaf 1960 ook het historische verhaal veranderd hebben. Zij
verwijst naar Bertlein (1975), die een aantal veranderingen in de historische roman
op een rijtje zet. Steeds vaker staat niet een grote, bekende held centraal, maar gewone
mensen in hun dagelijkse doen en laten. Hierbij wordt - ook meer dan voorheen aandacht besteed aan het innerlijk van de personages. Een derde ontwikkeling is de
neiging om zo exact mogelijk te werken: de schrijvers voegen veel feiten toe aan de
fictie.
In De hele Bibelebontse berg schetst Bekkering de veranderingen binnen het genre
aan de hand van een vergelijking tussen Fulco de minstreel van C. Johan Kieviet
(1892) en Kruistocht in spijkerbroek. Als eerste merkt Bekkering (1989, p. 299) het
verschil in taal en stijl op: waar hij Kieviets stijl als historiserend kenschetst, plechtig
en vol gemeenplaatsen, is Beckmans taal ‘modern, althans niet bewust historiserend’.1
Een tweede verschil, aldus Bekkering, is de kritische blik waarmee Beckman
hoofdpersoon Dolf naar het verleden en heden laat kijken. Dolf vergelijkt het leven
in de middeleeuwen met dat in zijn eigen tijd. Daarbij komen zowel de negatieve als
de positieve aspecten van elke periode aan het licht: ‘Tegenover het afschuiven van
verantwoordelijkheid (moderne tijd) staat de trouw (middeleeuwen), tegenover de
vervuilde natuur staat de

1

Anno 2016 zal Beckmans taal echter niet snel meer modern genoemd worden: op den duur
zal wellicht hertaling nodig zijn om haar werk toegankelijk te houden voor jonge lezers van
nu.
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technologische kennis van de twintigste eeuw. Maar ook: tegenover de lieflijke natuur
van de middeleeuwen plaatst Beckman de wrede dood door niet-weten. Sommige
zaken stelt ze voor als van alle tijden: machtswellust en egoïsme’ (Bekkering, 1989,
p. 300).
Door de keuze voor een moderne hoofdpersoon - en bovendien een kind, geen
volwassene - in een historische context zorgt Beckman voor een letterlijke verbinding
tussen heden en verleden. Hierdoor brengt ze Dolf dichterbij voor de lezer2 en ze
nodigt de lezer uit net als Dolf kritisch naar het verleden te kijken en tegelijkertijd
vraagtekens te plaatsen bij het heden: ‘Dolfs conclusie is dat soms het verleden wint,
soms het heden. Kortom: vroeger was niet alles beter en evenmin kent de loop van
de geschiedenis per definitie een positieve evolutionaire groei. Doordat de
hoofdpersoon letterlijk met de voeten in de modder van het verleden geplaatst wordt,
ervaart hij de achterkant van het grote verhaal uit de geschiedenisboekjes,’ aldus Ros
(2014, pp. 297-298).
In het werk van Kieviet ontbreekt deze kritische noot: het gaat in de eerste plaats
om het romantische en het avontuurlijke. Bekkering (1989, p. 203) merkt bovendien
op dat in Kieviets werk het positieve het negatieve domineert: ‘(...) het armoedige
bestaan van de horigen, de vele ziekten die er heersten, Kieviet schrijft er niet over.’
Hiermee is Kruistocht in spijkerbroek, veel meer dan Fulco de minstreel, een boek
dat de lezer aan het denken zet: Beckman paart een spannend avontuur aan een
verhaal met actuele relevantie en engagement (Bekkering, 1989, p. 302; Ros, 2014,
p. 296).
Ook in andere opzichten rekent Beckman af met een romantisering van het
verleden. Gebeurtenissen die in vroegere historische romans als spannend werden
beschreven, zoals vechten en oorlog voeren, ontdoet ze van hun zweem van spanning
en sensatie. Zo beschrijft Dolf hoe het kinderleger zonder pardon als buffer wordt
gebruikt tijdens een conflict van graaf Trasimeno met de boeren en de inwoners van
de naburige stad. In haar trilogie over de Honderdjarige Oorlog (Geef me de ruimte!
(1976), Triomf

2

De keuze voor een eigentijdse hoofdpersoon in een historische context geeft Beckman
bovendien de ruimte voor enige humor in het verhaal. Zo verspreekt Dolf zich af en toe: ‘in
mijn tijd... ik bedoel, in mijn land...’ (p. 162) of denkt hij bij zichzelf, als de monniken weer
eens alle verantwoordelijkheid naar God schuiven: ‘Nou moe’ (p. 62).

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

122
van de verschroeide aarde (1977) en Het rad van fortuin (1979)) beschrijven de
hoofdpersonen de oorlog eveneens als een verschrikking. In historische jeugdromans
over de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat al eerder, bijvoorbeeld in de vierdelige
reeks ‘Reis door de nacht’ van Anne de Vries (1951-1958).

In navolging van Hofman constateert Bekkering (1989, p. 302) een verschuiving van
de ‘hoge heren’ naar het gewone volk (p. 302). Ook Ros (2014, p. 297) merkt op dat
Beckman afstand nam van de ‘geijkte vaderlandse verhaalstof en [niet] schrijft over
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ridders en jonkvrouwen, maar over gewone herkenbare (...) mensen’. Zo zegt Dolf
tegen monnik Dom Thaddeus, een monnik die met het kinderleger meetrekt:
Ik heb nauwelijks een kasteel van binnen gezien, ik heb geen toernooi
bijgewoond en gewapende ridders ging ik uit de weg. Maar ik zag het land
en de bedelaars en de verdwaalde kinderen. Het vólk heb ik leren kennen,
niet de hoge heren waarover je leest in de boeken. (p. 302)
Een logisch gevolg van Beckmans sympathie voor het gewone volk is dat de
machthebbers vaak niet al te lovend beschreven worden. Koningen, prinsen en edelen
zijn in haar boeken meestal egoïstische en hebberige mensen en ook de geestelijkheid
komt er niet goed vanaf.
Joosen en Vloeberghs (2008, p. 165) beschrijven bovendien nog een tweede
ontwikkeling nadat de geschiedenis van gewone mensen in het
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middelpunt van de romanhandeling werd geplaatst: de keuze ‘voor een focalisator
die tot een gemarginaliseerde groep hoort’, waardoor er aandacht kwam ‘voor de
groepen die buiten de geschiedschrijving gevallen zijn of waarover nauwelijks
historische bronnen beschikbaar zijn, of alleen bronnen geschreven door andere,
dominante groepen’.
Beckmans werk heeft veel navolging gevonden wat betreft alle bovengenoemde
punten, soms zelfs letterlijk door de, voor die tijd originele, verteltruc van de
tijdmachine of door opgravingen. Simone van der Vlugt laat haar hoofdpersoon in
Schijndood (2002) bijvoorbeeld via dromen en therapieën terugkeren naar een vorig
leven. Maar ook zonder tijdmachine is de actuele relevantie, de lezer kritisch laten
kijken naar verleden en heden, uitgegroeid tot misschien wel het belangrijkste kenmerk
van de historische jeugdroman. Of, zoals Joosen en Vloeberghs (2008, pp. 151-152)
schrijven: ‘Het is een genre dat een ontmoeting tussen heden en verleden mogelijk
wil maken. Het heeft onder meer als belangrijke functie om de kindlezers historisch
bewustzijn bij te brengen, om ze meer nog dan een afstandelijke geschiedenisles, te
doordringen van de wetenschap dat het leven vroeger niet hetzelfde was als nu. (...)
de historische roman toont aan hoe het heden bepaald is door gebeurtenissen in het
verleden.’
Hiermee stond Beckman, met Kruistocht in spijkerbroek, maar ook met haar latere
boeken waarin veelal meisjes de hoofdrol spelen, aan het begin van de historische
jeugdroman zoals we die nu kennen. Haar grootste verdienste is misschien wel
geweest dat ze het verleden als geen ander tot leven kon wekken en het daarmee
aantrekkelijk maakte voor een jong publiek. Ten slotte is Beckman een inspiratiebron
voor veel auteurs van historische jeugdromans. Simone van der Vlugt, inmiddels
vooral succesvol met thrillers, maar begonnen als auteur van historische jegudromans,
is een van hen: ‘Thea Beckman was de enige echte. Zij had de gave om mij, als ik
begon te lezen, helemaal in die tijd te zúígen. Ik beleefde haar verhalen alsof ze echt
gebeurd waren. Ik koppelde de personages ook aan de nog altijd gortdroge
geschiedenislessen op school. Het waren mijn persoonlijke vrienden’ (de Volkskrant,
6 oktober 2003).
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Kritiek
Ondanks de consensus over Beckmans bijdrage aan de ontwikkeling van het
historische genre en de positieve ontvangst van vooral Kruistocht in spijkerbroek in
de jaren zeventig, is haar werk later ook vaak bekritiseerd. Men hekelt onder meer
haar ‘clichématige stijl’ (Bekkering, 1998, p. 316). Haar personages leven in een
wereld waarin de vogels kwinkeleren in een hemelsblauwe lucht, de wind door de
bladeren suist en de bloemen uitbundig bloeien. ‘Toegegeven, Thea Beckman levert
in een bepaald opzicht vakwerk af (...). Steeds gemakkelijker echter valt ze ook in
bijna gênante gemeenplaatsen, in een ouderwetse, belegen stijl, die ooit voor bloemrijk
moet zijn doorgegaan,’ schrijft Max Verbeek in Leesgoed (1990). Peter van den
Hoven wijdt in Grensverkeer (1994) zelfs een apart hoofdstuk aan ‘het geheim van
Thea Beckman’, waarin in een greep uit citaten uit recensies, juryrapporten en
Beckmans eigen werk de term ‘kitsch’ opvallend vaak is terug te vinden.
Een tweede punt van kritiek betreft de karaktertekening van haar personages.
Vooral in haar latere boeken missen haar verhaalfiguren psychologische diepgang
(Bekkering, 1998, p. 316).
Ook is er kritiek op de manier waarop Beckman informatie doseert: historische
feiten zijn soms te nadrukkelijk of onhandig in het verhaal verwerkt. Zo schrijft
Bregje Boonstra over Hasse Simonsdochter: ‘De informatie is soms slecht geïntegreerd
in het verhaal en krijgt dan meer het karakter van een geschiedenisles’ (NRC
Handelsblad, 4 november 1983).
Ten slotte heeft men kritiek op de inhoud van haar boeken. Beckmans romans
zouden de lezer slechts de gelegenheid bieden aan de werkelijkheid te ontsnappen
in een droomwereld in plaats van een kritische leeshouding van hem te vragen. Ze
zou weinig of niets aan de lezer overlaten: alle emoties en gedachten worden verklaard
door een auctoriale verteller (Bekkering, 1989, p. 316; Tromp, 1997, p. 9).
Ook enkele door Beckman ingezette inhoudelijke ontwikkelingen worden recent
met voorzichtige vraagtekens bekeken. Zo schrijven Rita Ghesquière, Vanessa Joosen
en Helma van Lierop-Debrauwer in de inleiding van Een land van waan en wijs
(2014, p. 50): ‘Modern aandoende kinderen gaan (...) de strijd aan met ouderwetse
normen en waarden. Daardoor wordt de histo-
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rische werkelijkheid soms geweld aangedaan ten voordele van een spannend verhaal
of herkenbare, zelfredzame hoofdfiguur.’ Ook Joosen en Vloeberghs (2014) merken
terecht op dat ‘in de actuele historische jeugdroman de aard van het kind een constante
[lijkt]: verbazend veel jonge hoofdpersonages lijken op kinderen van vandaag, met
een moderne visie op bijvoorbeeld technologie, genderpatronen of seksualiteit. Het
beeld van het nieuwsgierige en moreel goede kind dat met een open geest de wereld
verkent en alles in vraag stelt, wordt ten volle uitgespeeld om identificatie met de
hedendaagse lezer mogelijk te maken’ (pp. 159-160).
Men plaatst vooral kanttekeningen bij het zogeheten ‘Beckman-meisje’: het
vrijgevochten, reislustige gedrag van Beckmans veelal vrouwelijke hoofdpersonen
lijkt in tegenspraak met de historische feiten. Talloos in haar werk zijn de voorbeelden
van meisjes die buiten de gebaande paden treden en de kansen grijpen die eeuwen
geleden doorgaans niet voor hen waren weggelegd. Marie-Claire uit Geef me de
ruimte! weigert bijvoorbeeld te trouwen met de jongen die haar vader voor haar heeft
uitgezocht en gaat er, verkleed als jongen, vandoor op haar vaders beste paard. Hasse
Simonsdochter uit het gelijknamige boek (1983) weigert zich evenmin neer te leggen
bij het leven dat haar ouders voor haar hebben uitgestippeld en het weesmeisje Saartje
Tadema geeft de voorkeur aan een betrekking boven een huwelijk. ‘Het levert
Beckman de kritiek op dat haar heldinnen wandelende anachronismen zijn,
twintigste-eeuwse meisjes in middeleeuwse vermomming,’ schrijft Ros (2014, p.
296-297). Deze eigentijdse personages, in combinatie met de taal die vaak wordt
aangepast aan die van de lezer, lijken in strijd met de intentie met de historische
roman een verleden tijd op een getrouwe manier af te beelden: ‘dan moet het verhaal
ook bepaalde elementen bevatten die de vreemdheid, de andersheid in de verf zetten’
(p. 161). Ros signaleert dat auteurs als Kristien Dieltiens, Jean-Claude van
Rhijckeghem, en Pat van Beirs en Floortje Zwigtman de laatste jaren dichter bij de
historische werkelijkheid blijven en juist de beperkte vrijheden en keuzemogelijkheden
van vrouwen in het verleden beschrijven (2014, p. 299).
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Recente ontwikkelingen
Het belang van Kruistocht in spijkerbroek voor de inhoudelijke vernieuwing van de
historische jeugdroman staat echter buiten kijf. Joosen en Vloeberghs wijzen het
boek mijns inziens terecht aan als een klassieker: in Kruistocht in spijkerbroek komen
vrijwel alle criteria samen die kenmerkend zijn voor het genre zoals we dat nu kennen.
Natuurlijk heeft de tijd niet stilgestaan. Vanaf de eeuwwisseling wint de
psychologische historische roman steeds meer terrein ten opzichte van de historische
avonturenroman, waarbij de nadruk verschuift van de plot naar de ontwikkeling van
de personages (Ros, 2014, p. 283). In Allemaal willen we de hemel van Els Beerten
(2008) bijvoorbeeld, dat zich afspeelt in het (na)oorlogse Vlaanderen, ligt de focus
op de gevoelens en gedachten van de hoofdpersonen en op de moeilijke keuzes die
zij moeten maken, niet op de gebeurtenissen.
Een tweede inhoudelijke ontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar is de
verschuiving van de eigen nationale geschiedenis naar het verleden van andere landen.
Jan van Coillie signaleert in Leesbeesten en boekenfeesten. Hoe werken (met)
jeugdboeken? (2007) dat de grenzen van de eigen, nationale en Europese geschiedenis
worden overschreden, waar in eerdere historische jeugdromans vooral het verleden
van het vaderland bejubeld werd. ‘De Groene Bloem’-trilogie van Floortje Zwigtman
bijvoorbeeld speelt zich af in het Victoriaanse Londen en beschrijft het beroemde
proces tegen Oscar Wilde. Rindert Kromhout beschrijft het leven van Virginia Woolf
en haar familie op het Engelse platteland in zijn trilogie over de Bloomsbury Group.
Het laatste decennium lijkt het genre ook een literaire ontwikkeling door te maken.
De instelling van de Thea Beckmanprijs lijkt het genre een extra duwtje te hebben
gegeven.3 De historische jeugdromans van de laatste jaren zijn niet alleen
grensverleggend en goed gedocumenteerd, steeds vaker ook zijn zij geschreven in
een taal die niet voor de literaire historische literatuur voor volwassenen hoeft onder
te doen. In recente uitgaven kiezen de auteurs niet voor een chronologische weergave
van de feiten door een alwetende verteller, maar voor meerstemmigheid of een
ononderbroken

3

De prijs is enkele jaren niet of onder een andere naam uitgereikt, maar is sinds 2011 weer
vernoemd naar Beckman.
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tijdlijn (Joosen & Vloeberghs, 2008, p. 155). Door de keuze voor een hoofdpersoon
met opvattingen van zijn of haar tijd, of juist door het zwijgen van de personages,
wordt de lezer uitgedaagd een eigen oordeel te vormen over de beschreven
gebeurtenissen. Voorbeelden zijn de historische jeugdromans van onder meer Els
Beerten, Dolf Verroen, Pat van Beirs en Jean Claude van Rijckeghem, Noëlla Elpers,
Rindert Kromhout, Rob Ruggenberg, Aline Sax, Marita de Sterck, Kathleen Vereecken
en Floortje Zwigtman. Het kenmerkende element van het genre blijft uiteraard het
weergeven en beschrijven van historische figuren en gebeurtenissen binnen een
fictieve context, maar de laatste jaren met steeds meer aandacht voor de literaire en
artistieke kwaliteit.

Conclusie
Onlangs beleefde Kruistocht in spijkerbroek haar 89ste druk. Het is waarschijnlijk
Beckmans meest gelezen, meest bekroonde en meest besproken boek.
Voor de jongeren van nu is echter ook het heden waarin Dolf leeft reeds lang
verleden tijd. Niet voor niets werd er bij de verfilming van Kruistocht in spijkerbroek
een en ander gemoderniseerd: zo neemt Dolf in de film een iPod mee naar het verleden
en ook heeft hij ineens speciale DNA-pillen nodig om te kunnen overleven in een
andere eeuw. In feite is zelfs deze gemoderniseerde Dolf alweer achterhaald; hij zou
ernstig misgrijpen op zijn telefoon met internetverbinding en hij zou, dankzij de
uitvinding van de TomTom in onze eeuw, waarschijnlijk minder stevig de route naar
Genua in zijn hoofd hebben gehad.

Toch bevatten Beckmans boeken voldoende aanknopingspunten met de huidige
actualiteit: de duizenden naamloze kinderen die zich uit armoede of wanhoop
aansluiten bij de kinderkruistocht staan in feite niet ver af van de vele kinderen die
momenteel wereldwijd op de vlucht zijn. In De gouden
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dolk (1982) en Vrijgevochten (1998) laat Beckman zien dat ook in de twaalfde en
zestiende eeuw, waarin deze verhalen zich afspelen, in de westerse wereld een
negatieve houding bestond ten aanzien van aanhangers van het islamitische geloof.
Daarmee is Beckmans werk anno 2016 (helaas) toch weer verrassend actueel.

Primaire literatuur
Beckman, Thea, ‘Onvoltooide’. In: Moederlijke overpeinzingen, 31 mei 1967.
Beckman, Thea, Kruistocht in spijkerbroek. Rotterdam, Lemniscaat, 1973.
Beckman, Thea, Geef me de ruimte! Rotterdam, Lemniscaat, 1976.
Beckman, Thea, Triomf van de verschroeide aarde. Rotterdam, Lemniscaat,
1977.
Beckman, Thea, Het rad van fortuin. Rotterdam, Lemniscaat, 1978.
Beckman, Thea, Stad in de storm. Rotterdam, Lemniscaat, 1979.
Beckman, Thea, De gouden dolk. Rotterdam, Lemniscaat, 1982.
Beckman, Thea, Hasse Simonsdochter. Rotterdam, Lemniscaat, 1983.
Beckman, Thea, De Stomme van Kampen. Rotterdam, Lemniscaat, 1992.
Beckman, Thea, Saartje Tadema. Rotterdam, 1996.
Beckman, Thea, Vrijgevochten. Rotterdam, Lemniscaat, 1998.

Secundaire literatuur
Bekkering, H., ‘Onvoltooid verleden tijd - Het historische jeugdboek.’ In: N.
Heimeriks & W. van Toorn (red.), De hele Bibelebontse berg, De geschiedenis
van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden.
Amsterdam, Querido, 1989, pp. 295-318.
Buenen, E., ‘Armoede, ellende en heldhaftige meisjes: de historische
jeugdromans in Nederland en Vlaanderen’. In: De Leeswelp, 14 (1), 2008, pp.
22-26
Buenen, E., ‘De koningin van het historische jeugdboek. De betekenis van Thea
Beckman voor de Nederlandse historische jeugdliteratuur.’ In: De Leeswelp,
14 (2), 2008, pp. 72-77.
Buenen, E., Dubbele punt Thea Beckman. Rotterdam, Lemniscaat, 2011.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

129
Coillie, J. van, ‘Historische verhalen.’ In: J. van Coillie, Leesbeesten en
boekenfeesten: hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken?
Leuven/Leidschendam, Davidsfonds/Infodok/Biblion, 2007, pp. 176, 187.
Ghesquière, R., R. Ermens en L. Vercammen, ‘Wij en de anderen: zoeken naar
je eigen identiteit. De rol van de historische jeugdroman in de Vlaamse
jeugdliteratuur.’ In: P. Mooren & K. Ghonem-Woets (red.), De smalle marge
van de multiculturele samenleving. De multiculturele leescultuur in onderwijs
en bibliotheek, boekproductie en beleid. Den Haag, Biblion Uitgeverij, 2001,
pp. 91-118.
Hofman, T., ‘Historische verhalen.’ In: Lexicon van de jeugdliteratuur.
Groningen/Alphen aan den Rijn, Martinus Nijhoff, 1983, pp. 1-6.
Hoven, P. van den, ‘Een kwestie van goede smaak? Een kleine typologie in
citaten of het geheim van Thea Beckman.’ In: P. van den Hoven, Grensverkeer.
Over jeugdliteratuur. Den Haag, NBLC Uitgeverij, 1994, pp. 125-133.
Joosen, V. & K. Vloeberghs, ‘Historische jeugdroman. Een ontmoeting tussen
heden en verleden.’ In: V. Joosen & K. Vloeberghs, Uitgelezen jeugdliteratuur.
Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing. Leuven/Leidschendam,
LannooCampus/Biblion, 2008, pp. 151-170.
Ros, B., ‘Het verleden als vehikel voor het heden. Historische jeugdboeken.’
In: R. Ghesquière, V. Joosen & H. van Lierop-Debrauwer (red.), Een land van
waan en wijs. Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur.
Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas Contact, 2014, pp. 280-310.
Tromp, H., ‘Thea Beckman.’ In: Lexicon van de jeugdliteratuur, 45, 1997, pp.
1-12.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

130

‘Hij speelde geen hip en hij speelde geen beat, maar hij speelde het lied
van de eeuwige zee’
De kleine kapitein-boeken van Paul Biegel en de reacties daarop in
de jaren zeventig
Susan Venings
In 1972 kreeg Paul Biegel een Gouden Griffel voor zijn tiende kinderboek De kleine
kapitein (1971). Het verhaal, eerder verschenen in wekelijkse afleveringen in het
weekblad Donald Duck, gaat over de kleine kapitein die met zijn schip Nooitlek
strandt op een berg bij een havenstadje. Samen met de kinderen uit de stad lapt hij
zijn scheepje op en wacht hij op een grote ‘omgekeerde golf’ die hem weer naar zee
zal brengen. Als de golf zich aandient reizen drie kinderen met de kleine kapitein
mee: Marinka, Dikke Druif en Bange Toontje. De vier kinderen varen naar het eiland
van Groot en Groei waar je in één nacht groot groeit, maar weer krimpt als je het
eiland verlaat. Op het eiland vinden ze een reus die een van de zes matrozen was op
een schip dat verging. De kleine kapitein besluit ook de vijf andere matrozen te gaan
zoeken. De tweede matroos wordt gevonden op een vulkaaneiland met tamme wilde
dieren en de derde in een spookstad waar de Norse Heerser wacht op zijn geliefde
Galatea. Hier eindigt het eerste boek.

In het tweede boek, De kleine kapitein in het land van Waan en Wijs (1973) gaat de
zoektocht verder en worden de overige matrozen op bijzondere plaatsen gevonden.
In het laatste boek van de trilogie, De kleine kapitein en de schat van Schrik en Vreze
(1975) vaart de kleine kapitein met zijn bemanning opnieuw uit om een schat, verpakt
in zeven kisten, terug te brengen naar de eigenaar.
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De griffeljury roemt in haar juryrapport de grote fantasie van Biegel en zijn personages
vinden ze sterk getypeerd. ‘De mogelijkheid tot identificatie voor de lezer in dit met
humor gekruide verhaal is groot’ (juryrapport Gouden Griffel, 1972).
Toch werd de toekenning van de Gouden Griffel aan De kleine kapitein niet overal
met gejuich ontvangen. Kees Fens, een gerespecteerd literatuurcriticus, sabelde het
boek neer in de Volkskrant. Deze kritiek heeft heel wat losgemaakt en zowel Fens
als Biegel werden er vaak aan herinnerd.
In dit artikel staat de receptie van het boek in de jaren zeventig centraal. Daarbij
wordt onderzocht in hoeverre de kritiek als tijdsgebonden kan worden gezien.

De personages: maatfiguren of eigen karakters
In de jaren zeventig neemt de waardering voor realistische verhalen toe. Het
traditionele sprookjesgenre, het genre waar Biegel toe behoort, krijgt in deze periode
veel kritiek. Sprookjes vond men gedateerd en ze hielden de oude rolpatronen in
stand. (Ghesquière, Joosen & Van Lierop-Debrauwer, 2014, p. 49). Wat vonden de
critici in de jaren zeventig van Biegels personages?
Fens (1972) verwijt Biegel dat zijn personages stereotypen zijn: ‘maatfiguren die
de lezer voor geen enkele verrassing plaatsen.’ Marijke van Raephorst (1972) is
positiever, zij schrijft dat de kinderen volkomen zichzelf blijven, met hun eigen
karakter en woordgebruik en ‘omdat zij kinderen zijn, ontvankelijk voor de meest
fantastische gebeurtenissen’.
De vier hoofdpersonages uit De kleine kapitein-boeken zijn niet sterk uitgewerkt.
De kleine kapitein heeft de leiding, hij bepaalt de koers. Niet alleen omtrent de
reisdoelen, maar ook bij het oplossen van problemen. Van Dikke Druif weten we na
drie boeken niet veel meer dan dat hij dik is en trouw doet wat de kleine kapitein
zegt. Marinka vervult in het verhaal een aantal traditionele vrouwenrollen: zij zorgt
voor het eten en zij moedert zo nu en dan over Bange Toontje. Daarentegen neemt
zij vaak het initiatief als er actie ondernomen moet worden en doorbreekt daarmee
de stereotiepe vrouwenrol. Bange Toontje blijft drie boeken lang bang. Aan het einde
van reis kan hij zijn angst alleen de baas als hij zich verkleedt als ijsbeer. Ook de
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onderlinge verhoudingen liggen in de drie verhalen vast: de kleine kapitein bepaalt
wat er gebeurt, Marinka en Dikke Druif vertrouwen hem en Bange Toontje volgt,
vaak jammerend dat hij zo bang is. Het valt op dat Dikke Druif en Marinka niet erg
aardig zijn voor Toontje. Als hij bang is en moet huilen, treedt Marinka vaak streng
op en noemt ze hem een snottebel of trekt aan zijn oor. Toch is zij de enige die soms
een aardig woord over heeft voor het bange jongetje. Daarmee lijkt ze de strenge
moederrol op zich te hebben genomen.

Een met humor gekruid verhaal
De griffeljury noemt in haar juryrapport De kleine kapitein een ‘met humor gekruid
verhaal’, een kwalificatie waar Fens het niet mee eens is. Hij schrijft zelfs dat elke
humor ontbreekt ‘tenzij men een bang jongetje, dat ook nog Bange Toontje heet en
elke keer weer bang wordt, als humoristisch ziet.’ Hier lijkt Fens voorbij te gaan aan
het feit dat veel kinderen het humoristisch vinden dat Bange Toontje altijd in zijn
rol blijft, wat er ook gebeurt. Zelfs als het heel spannend wordt en Toontje boven
zichzelf uit moet stijgen, en dat gebeurt een aantal keer in het verhaal, doet hij dat
altijd bibberend en kruipt hij zodra dat kan weer veilig weg in het ruim van de boot.
Er is meer te zeggen over Biegels humor, die verder reikt dan de rol van Bange
Toontje in het verhaal. Die humor zit ook in de situaties die aan Biegels fantasie
ontspruiten en de wijze waarop hij deze beschrijft. Bijvoorbeeld het vinden van een
enorm horloge op het eiland van Groot en Groei, de kleine kapitein mee laten drinken
met zijn collega's en hem dan na één kroes bier onderuit laten gaan of een diamant
laten bewaken door een kikker.

‘Een dergelijk open einde valt de kinderen moeilijk’
Het eerste deel van De kleine kapitein-trilogie heeft een open einde. Drie van de zes
matrozen zijn gevonden en Biegel laat in het midden of de zoektocht wordt voorgezet:
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Zou hij het roer wenden? Maar wáár te zoeken?
Voorlopig koerste hij rechtdoor, richting thuishaven.
Mocht het ooit anders lopen, dan wordt dat een nieuwe serie avonturen.
(p. 129)
De Griffeljury beoordeelt het open einde positief: ‘Het open slot geeft de lezer de
kans verder te fantaseren of doet hen mogelijk verlangend uitzien naar een volgend
deel’ (juryrapport Gouden Griffel, 1972). Maar de recensenten vielen massaal over
dit open einde. Marijke van Raephorst (1972) in Elsevier: ‘Een dergelijk open einde
valt veel kinderen moeilijk,’ Mischa de Vreede (1972) in NRC Handelsblad: ‘Het
enige bezwaar dat ik tegen dit heel goede boek heb is: het open einde. Jonge kinderen
houden daar niet van. Wachtend op een volgend deel kan lang duren in een
kinderleven,’ en een onbekende recensent van de Leeuwarder Courant doet zelfs de
aanbeveling het boek met een reeks blanco bladzijden te besluiten, voor wie het
verhaal zelf wil afmaken.
Blijkbaar is een open einde in een kinderboek in de jaren zeventig niet gebruikelijk
en is er discussie of jonge lezers wel in staat zijn om een langere periode te moeten
wachten alvorens een verhaal tot een bevredigend einde komt.

Biegels taalgebruik
‘De kleine kapitein is geschreven in taal, maar niet mèt taal’ stelt Fens. Als voorbeeld
haalt hij de eerste zinnen uit het boek aan:
De kleine kapitein woonde boven op het duin. Niet in een huis, niét in een
hut, maar in een boot. De huilende storm, die de golven hoog als torenflats
had opgeblazen, had de boot zo uit de zee bovenop de top gekwakt. En
daar lag hij, muurvast. Wie erin gevaren hadden, wist niemand. Er was
alleen een jongetje uit de kajuit te voorschijn gekropen, een klein jongetje
met een grote pet op.
De vergelijking ‘golven zo hoog als torenflats’ vindt hij geforceerd en hij stelt: ‘Hoe
je het ook bekijkt, dode taal, resulterend in een dode mededeling
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die nauwelijks nieuwsgierigheid kan wekken.’ In het slotakkoord van zijn recensie
doet hij er nog een schepje bovenop:
Mijn grote bezwaar tegen elementen van deze soort is, dat het literatuur
bij voorbaat maakt tot een onwezenlijke zaak. En dat vooral door de
levenloze taal waarin het boek geschreven is. Taal die correspondeert met
een levenloze inhoud. (...) Biegel speelt niet. Hij schrijft literatuur. Met
de hoofdletter ‘K’ van kunst. Oude kunst.

Ook de recensent van NRC Handelsblad, Mischa de Vreede, wijdt enige woorden
aan Biegels taalgebruik. Zij is het duidelijk niet eens met Fens: ‘En dat het ook nog
een fijn boek geworden is komt vooral door het taalgebruik van Paul Biegel, poëtisch
zonder mooidoenerij, lichtvoetig, met hier en daar een grapje, een zinnetje als “Het
rook er naar oud wrak,” als het over een politiebureau gaat, bijvoorbeeld!’ (De Vreede,
1972).
Het is opvallend dat Fens negatief oordeelt over Biegels taalgebruik, terwijl zijn
manier van schrijven door velen juist positief gewaardeerd wordt, er wordt zelfs
gesproken over ‘de Biegeliaanse stijl’ (Van Os, 2007, p. 41). Biegels taalgebruik
wordt omschreven als beeldend en poëtisch en kenmerkt zich door het veelvuldig
gebruik van stijlfiguren (p. 41). Befaamd zijn de Biegeliaanse neologismen, zijn
klanknabootsende woorden, zijn vergelijkingen, metaforen en opsommingen. Talloze
voorbeelden daarvan vinden we in De kleine kapitein-trilogie. Bijvoorbeeld in de
beschrijving van een onbekende stad waar de Nooitlek op afkoerst:
Inderdaad zagen ze nu allemaal een vreemd bouwsel opdoemen. Palen,
palen en nog eens palen staken uit de golven omhoog, en daarop rustte
een schots en schreef getimmerde zooi huizen en torens en poorten en
gangetjes en bruggetjes en weggetjes en steegjes en muurtjes en kerkjes
en kroegjes. (p. 93)
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Biegels opsommingen zijn ritmisch en zelden saai omdat ze vaak een of meerdere
onverwachte woorden bevatten. Ook daar vinden we voorbeelden van in De kleine
kapitein, zoals deze: ‘De wind zong in de takken, de vogeltjes deden piep en kwink,
en het water kabbelde’ (p. 59).

Biegel, de tijdloze sprookjesschrijver
Biegel is samen met Tonke Dragt de grondlegger van een nieuw type fantasieverhaal
in de Nederlandse jeugdliteratuur. Hij schreef tijdloze vertellingen die appelleren
aan de grote vragen van het leven. Hij gebruikt daarvoor elementen uit sprookjes,
mythen en volksverhalen die hij verwerkt in zijn eigen verhaal. Biegel was ervan
overtuigd dat alles wat wij fantasie noemen uit een veel diepere realiteit komt dan
datgene wat wij fysiek waarnemen (Parlevliet, 2014, p. 132).
In veel van zijn boeken maken de hoofdpersonen een reis. Ook in De kleine kapitein
is dat het geval. De tocht begint als een persoonlijke queeste. De kinderen willen
naar het eiland van Groot en Groei om zo snel mogelijk groot te worden. Maar al
snel laat de tocht zich vergelijken met de reis van de mythische held Odysseus en
komen er thema's als medemenselijkheid, rechtvaardigheid en opkomen voor vrijheid
in beeld. Biegel had daar geen pedagogische bedoelingen mee, hij was geen moralist:
‘Ik voel me geen grote emancipator. Ik ben maar een ouderwetse sprookjesschrijver’
(Van der Pennen, 2007, p. 110).
Op een ‘sprookjesschrijver’ werd in de jaren zeventig door veel critici neergekeken,
geëngageerde auteurs waren de norm. Biegel was er de man niet naar om op de
barricades te springen en zijn keuzes te verdedigen. Dolf Verroen geeft daar een
mooi voorbeeld van: ‘In Delft op een kinderboeken-congres werden de boeken van
Paul fel bekritiseerd. Hij stond op en zei: “U zult wel gelijk hebben, maar ik kan niet
anders”’ (Buenen, 2007, p. 57).
Biegel hield zich liever bezig met de kwaliteit van zijn werk dan met de
maatschappelijk relevantie ervan. Of, zoals Henny Bodenkamp dat verwoordt, ‘Paul
was meer van de stijl en de vorm en de fantasie en de bezieling dan van het realisme’
(Linders, 2007, p. 11). Daarbij was zijn uitgangspunt dat de schrijver niet moet
afdalen naar het niveau van de kinderen,
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maar de kinderen moet laten opklimmen naar het niveau van de volwassenen (p. 16).
Kees Fens (1972) noemt de avonturen van de kleine kapitein ‘traditioneel en
betekenisloos’. Zijn kritiek beperkt zich tot het eerste deel van de trilogie en met wat
welwillendheid kun je het met Fens eens zijn dat een reus op een eiland en een
ontsnapte groep circusdieren niet veel aan de literatuur toevoegen. Fens gaat verder
niet in op de thematische overeenkomsten met oude verhalen die in het boek zijn
verwerkt.
Mischa de Vreede doet dat wel. In haar recensie over De kleine kapitein schrijft
ze dat ‘de tocht lijkt op alle zoektochten uit de literatuur’. In 1974, bij het uitkomen
van De kleine Kapitein in het land van Waan en Wijs wijdt ze er meer woorden aan:
Maar in ieder geval een boek waar veel inzit: reminiscenties, net als in De
kleine kapitein, aan zwerftochten uit de mythologie, de wetenschap dat je
van het overwinnen van gevaren groot en sterk wordt, maar dat je als
onschuldig kind toch ook aardig onkwetsbaar kunt zijn.
Een van de verwijzingen naar een klassiek verhaal in De kleine kapitein is de
drakenpoort die de Nooitlek moet passeren om bij het eiland van Groot en Groei te
komen. Het is een voorbeeld van het overkomen van een hindernis met behulp van
slimheid, een thema dat veelvuldig in sprookjes en mythen voorkomt. In deze
specifieke scène lijkt Biegel zich te hebben laten inspireren door de Symplegaden
uit de mythe van de Argonauten. Het is kenmerkend voor Biegels verwijzingen naar
andere verhalen dat hij ze soepel in zijn boeken wist te verwerken en het voor de
lezer niet nodig is achtergrondkennis te hebben.
Ook in het verhaal van de Norse Heerser die wegkwijnt bij het portret van zijn
geliefde Galatea gebruikt Biegel elementen uit een oude mythe, de mythe van
Pygmalion en Galatea.
In het tweede Kleine kapitein-boek vinden we een verwijzing naar de zeven
hoofdzonden als de kinderen op het eiland van de torens ‘de zeven zware gangen’
moeten gaan om ‘waan en wijs’ te leren. En ook zeelieden die door lieflijk gezang
verleid worden kennen we al uit de Odysseemythen
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en ten slotte valt de verwijzing naar het verhaal van de Vliegende Hollander in deel
twee en deel drie op.
Hoewel Biegel nadrukkelijk niet bekend staat als maatschappelijk geëngageerd,
laat zijn werk toch een duidelijke betrokkenheid op de maatschappij zien. Niet in de
vorm van vlammende betogen op de barricaden of het schrijven van vernieuwende
roldoorbrekende kinderboeken, maar door te putten uit oude bronnen en zijn fantasie
aan te wenden om in de vorm van mooi geschreven spannende verhalen zijn lezers
levenswijsheden voor te houden. Overigens legde Biegel nooit iets uit, ‘niets is zo
dodelijk voor een kind dan alles begrijpen’ was zijn stelling (Van der Pennen, 2007,
p. 109). Hij trok zich dan ook weinig aan van de kritiek op zijn werk en van de modes
in de kinderliteratuur.
Biegel zag zijn Kleine kapitein-boeken als ‘ontspanningslectuur’ die niet zo
vreselijk diep graaft. In een interview in Het Parool lijkt hij deze keuze te willen
verdedigen door erop te wijzen dat het schrijven van deze verhalen niet makkelijk
is en door aan te geven dat hij denkt dat er een grote behoefte is aan goede
ontspanningsverhalen (1972).

Carl Hollander
De kleine kapitein-serie is voor altijd verbonden met het werk van Carl Hollander
die de hoofdpersonen hun gezicht gaf en de wonderlijke wereld waarin zij reisden
aan de lezers toonde. Het was Hetty Hagenbeek, hoofdredactrice van uitgeverij
Oberon, die Biegel en Hollander samenbracht. De samenwerking verliep goed: ‘Carl
Hollander is een enige vent om mee te werken,’ zei Biegel in Het Binnenhof (Jansma,
1972). Hollander had soms ook invloed op de verhalen. Toen de serie begon, liet hij
weten wel zin te hebben in het tekenen van bootjes en Biegel bedacht daarop het
verhaal van een jongetje met zijn eigen schuit. Ook een aantal plotwendingen kunnen
deels worden toegeschreven aan de illustrator die bijvoorbeeld aan Biegel vroeg of
hij niet een heel sombere stad kon verzinnen met hier en daar een paar kleurige
plekken. Het werd de spookstad Galatea (Het Parool, 1972).
De critici in de jaren zeventig wijdden niet veel woorden aan de illustraties, maar
wat ze schreven is onverdeeld positief: ‘prachtige kleurige
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illustraties’ (Leeuwarder Courant, 1972), ‘veel, prachtig van kleur: stoffig en duidelijk
tegelijk’ (De Vreede, 1972).
Carl Hollander was een van de vernieuwende illustratoren uit de jaren zeventig.
Hij tekende in een duidelijk herkenbare eigen stijl. Zijn grillige, vlotte fantasierijke
beelden passen goed bij Biegels werk. De illustraties konden in kleur gedrukt worden
omdat uitgever Van Ulzen het boek al voor het uitkwam aan diverse landen had
verkocht. Naar eigen zeggen had hij de belangstellenden met Hollanders illustraties
naar zich toe gelokt op de boekenbeurs. Door de verkoop aan het buitenland was er
voldoende budget voor een dure kleurendruk en kon het boek toch voor een
schappelijke prijs worden verkocht (Het Parool, 1972).
De illustraties zijn even tijdloos als het verhaal. Met pen, potlood, kleurpotloden
en aquareltechnieken zet Hollander de wonderlijke wereld van de kleine kapitein
neer. De personen zijn met zwier getekend, vaak gekleed in ouderwetse kleren.
Hollanders illustraties zitten vol met goed gevonden details, die vaak ook grappig
zijn. Zo lijkt op het eerste gezicht het paleis van de heerser van Schrik en Vreze heel
wat, tot we het oplapwerk aan de troon zien, de vlekken in het tapijt en de blote
knieën die door het gewaad van de heerser steken. Ook duiken er overal dieren op,
vaak een kat, die in het verhaal niet voorkomen. Soms gebruikt Hollander deze dieren
om de emotie van het moment weer te geven: vogels die verbaasd naar een reus op
een vlot kijken bijvoorbeeld, of zeeslangen die het nakijken hebben als de Nooitlek
weet te ontsnappen.
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Vijfenveertig jaar later
De meeste critici waren in de jaren zeventig mild over Biegels De kleine kapitein,
met uitzondering van Kees Fens. Zijn geruchtmakende recensie duikt altijd weer op
als het over Biegels carrière gaat. Nu we weten dat Biegel in de jaren zeventig nog
aan het begin van zijn glansrijke carrière stond kijken we misschien met een zekere
minachting naar Fens' kritische commentaar, maar hij deed wat naar zijn mening van
een criticus in de jaren zeventig verwacht werd: het boek toetsen aan zijn literaire
criteria en dat oordeel viel negatief uit.
De carrière van Paul Biegel heeft er niet onder geleden, De kleine kapitein-boeken
vinden nog altijd hun weg naar de lezers. Biegel is inmiddels uitgegroeid tot een van
onze literaire helden en het genre waarin hij zich thuis voelde werd weer populair,
met de Harry Pottergekte als voorlopig hoogtepunt. Zijn unieke taalgebruik wordt
alom geprezen en is zelfs doorgedrongen tot het wetenschappelijke hart van de
kinderliteratuur waar het boek over de geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur
verwijst naar zijn werk en de plaats waar Biegel zich thuis voelde: een land van waan
en wijs.
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‘Er komt godzijgeprezen geen normaal kind in voor’
Over het werk van Peter van Gestel in de zeventiger/tachtiger jaren
Lieke van Duin
Het vroege werk voor kinderen van Peter van Gestel, die in 1979 debuteerde als
kinderboekenschrijver met Schuilen onder je schooltas, is beïnvloed door zijn werk
voor volwassenen - verhalenbundels, romans en hoorspelen - waarmee zijn
schrijverscarrière in 1961 begon. Dat wordt duidelijk na analyse van zijn eerste vijf
kinderboeken.
Peter van Gestel (1937) kwam via een andere ingang de kinderboekenwereld binnen
dan de meeste van zijn collega's. Na de middelbare school ging hij naar de
toneelschool in Amsterdam. Die maakte hij niet af, maar wel werd hij - in de
voetsporen van zijn vader - acteur.
Na enkele jaren ging hij zich toeleggen op het schrijven van verhalen en romans
voor volwassenen. Zijn debuut Vier verhalen, een jaar later omgedoopt tot
Drempelvrees, werd in 1961 bekroond met de Reina Prinsen Geerligsprijs voor jonge
auteurs tot 25 jaar.1 Daarna volgden nog zes romans en verhalenbundels voor
volwassenen. Van 1969 tot 1973 schreef hij hoorspelen voor de NCRV-radio.
Vanaf 1973 was hij dramaturg bij de NCRV-televisie, waarvoor hij scenario's voor
dramaseries schreef, zoals Armoede, in elf delen (1982), naar de roman van Ina
Boudier Bakker uit 1909, en Het wassende water, in acht delen (1986), naar de roman
van Herman de Man uit 1925.
Bij deze televisiebewerkingen paste hij ervoor een ‘brave boekhouder’ (Geel,
1985, p. 40) te zijn die kritiekloos de romantekst volgt, maar wilde hij tot nieuw,
origineel werk komen. Zo zei hij over de roman van Ina Boudier-

1

De prijs werd uitgereikt tussen 1947 en 1979. Winnaars waren onder meer Gerard Reve
(1947), Harry Mulisch (1951), Remco Campert (1953), Bernlef (1959), Breyten Breytenbach
(1968), Oek de Jong (1976) en Leon de Winter (1979).
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Bakker: ‘Armoede is een slaapverwekkende roman waarin allerlei onzin honderden
keren in andere woorden wordt herhaald. Duidelijk geschreven door een geborneerd
dametje van twintig. Er zitten een paar aardige typeringen in, maar hun onderling
gezwets is stuitend. Een verhaal zonder enige ontwikkeling, net geen Libelle-lectuur.
Wil je op mijn manier een boek gaan bewerken, dan moet er een zekere spanning
ontstaan tussen bewerker en boek. Een haat-liefde verhouding bijna’ (Geel, 1985, p.
39).
Toen hij in 1979 debuteerde als kinderboekenschrijver had hij dus al een flink
oeuvre voor volwassenen op zijn naam staan.2
Eind jaren zeventig vroeg Karel Eykman hem om een verhaal voor De Blauw Geruite
Kiel, de fameuze kinderpagina van Vrij Nederland. ‘Mijn vrouw zei: dat kun je nooit.
Een beetje daarom deed ik het juist. Ze vond het, geloof ik, ook totaal ongeschikt
voor kinderen’ (De Klerck, de Volkskrant, 1997).
Er was echter ook een inhoudelijke reden waarom Van Gestel zich uitgedaagd
voelde. Hij ziet het kinderverhaal als een vorm op zich: ‘Het is een erg fascinerende
vorm om in te schrijven. Het is uitermate moeilijk enigszins vorm aan een verhaal
te geven. Je hebt te maken met een ingebouwde beperking, en iedere beperking heeft
iets aardigs. Zoals in mijn werk bij de televisie, wanneer een stuk bijvoorbeeld maar
vijftig minuten mag duren. (...) Kinderen leven in een soort ontvankelijke wereld,
dat trekt mij aan, dat zie je in mijn werk. Het is iets dat ik niet terugvind als ik aan
volwassen thema's denk. Ik heb geen zin in die particuliere obsessies in de romans
van nu’ (De Klerck, de Volkskrant, 1997).
En: ‘Niet dat ik zoveel contact met kinderen heb. Het is de vormgeving van het
kinderboek waar ik van hou, een veel moeilijker vorm dan mensen vaak denken. Met
vreemde beperkingen, die ook mogelijkheden bieden. Dat vind ik fascinerend’ (Van
Duin, Trouw, 1998). Hier ligt de kiem van zijn schrijverschap voor kinderen en
pubers.

2

Na Drempelvrees volgden: Buiten de grens (1963), Een scherp wit landschap (1964), Van
boeken en schrijvers (1965), Een kanjer van een kater (1969), Ver van huis (pseudoniem
Sander Joosten; 1976) en Rosie (1979).
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Schuilen onder je schooltas
De kinderverhalen die Van Gestel voor De Blauw Geruite Kiel schreef, groeiden in
1979 uit tot zijn debuut voor kinderen Schuilen onder je schooltas: zes verhalen vol
subtiele, droge humor over de negenjarige Tom, die samen met zijn moeder in een
grote stad woont. Zijn vader woont elders en beide ouders hebben een nieuwe relatie.
Tom is een ontvankelijke jongen die veel tegelijk ziet en hoort en daarop vooral in
z'n hoofd reageert. Naar de buitenwereld schept dat nogal eens verwarring, hetgeen
vaak geestig uitpakt. Met sport heeft Tom niets. Met z'n allen achter een bal aan
rennen is voor hem iets onbegrijpelijks. Schaken vindt hij leuker. En hij kan een half
uur lang naar een plaatje kijken. Hij heeft oog voor detail: ‘De mijnheer brengt zijn
hand naar een plank vol pakjes sigaretten. De hand gaat op zoek. Alle pakjes raakt
ie even aan. Het is iets tussen tellen en kietelen in’ (p. 74).

Soms lijkt Tom even op de smoezelige Thomas uit Winterijs (2001). Als hij naar de
bibliotheek gaat om een boek te lenen, moet hij zijn handen aan de bibliothecaresse
laten zien. En dan eerst handen wassen, anders krijgt hij het boek niet mee.
Tom heeft nog niets met meisjes. Als grote neef Koos hem tijdens een schaakles
probeert uit te horen over meisjes, negeert hij die vragen systematisch:
Als ze niet meer schaken, vraagt neef Koos: ‘En? Vind je het een leuk
spel?’
‘Nou,’ zegt Tom.
‘Nu wil je zeker ook wel een meisje?’
Begint die man daar weer over!
‘Ik ga naar huis,’ zegt Tom. (pp. 110-111)
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Schuilen onder je schooltas is geen avonturenboek. Het spannendste gebeurt nadat
Tom met zijn bibliotheekboek De lange tocht (!) in een roeiboot van een vreemde
man is gestapt. De man zet hem af in een deel van de stad dat hij niet kent, zodat hij
verdwaalt.
De kracht van het boek zit in de originele manier van schrijven, in de humoristische
dialogen vol langs-elkaar-heen-praten en andere misverstanden en in de filosofische
overwegingen: ‘“Niet aan iets denken, mooi hoor,” vervolgt de man dromerig. Het
is niet-denken en denken ineen. Iemand zou kunnen zeggen: je kan niet denken dat
je niet aan iets denkt. Maar daarop kan ik dan weer zeggen: het belangrijkste is dat
ik even geen jeuk heb’ (p. 125). De cartooneske pentekeningen van Peter van Straaten
onderstrepen dit alles nog.

Joost of de domme avonturen van een slim jongetje
Het tweede kinderboek van Van Gestel, Joost of de domme avonturen van een slim
jongetje (1981) is een doorlopend verhaal in drie lange hoofdstukken. Joost is zo'n
kind dat twee decennia later een nerd genoemd zou worden: hoogbegaafd, onhandig
en, evenals Tom uit Schuilen onder je schooltas, slecht in gymnastiek. Daarbij is hij
ook nog mager, bijziend en klein voor zijn leeftijd. Hij heeft het er moeilijk mee dat
hij hoge cijfers haalt en naar het gymnasium moet, want daardoor wordt hij niet voor
vol aangezien. Bovendien zien de meisjes hem niet staan. Toch gaat Joost er niet aan
onderdoor, daarvoor is hij teveel een onbevangen, nieuwsgierige waarnemer. En een
denker. Zo kan hij lang filosoferen over wat ‘niks’ eigenlijk is.

Joost wordt uit logeren gestuurd naar een vreemde oom en tante met hun bleke,
sociaal onaangepaste dochter Evelientje, evenals hijzelf elf jaar, die volgens haar
moeder ‘heel breekbaar’ is. Via Evelientjes spel krijgt Joost contact met haar: zij
speelt dat ze jonkvrouw Ginivere is en Joost moet ridder Lancelot zijn, een spel dat
- hoe cerebraal ook - een erotisch geladen
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betovering krijgt die Joost graag wat langer had willen vasthouden. Als er dan een
verlegen stilte valt, vult hij die met een droog betoog over thee-zetten.
Later wordt Joost door zijn vader op zomerkamp gestuurd. Cor, een grote jongen
van twaalf, pest hem, maar Joost neemt dat voor lief en beschouwt Cor als een vriend
die nu eenmaal de baas is. Tijdens een fietstocht raakt het meisje op wie Cor aast,
zoek. Joost vindt haar en urenlang trekken ze samen op in de regen. Terug in het
kamp moet hij dat bezuren: onder leiding van Cor wordt hij geteild: met kleren en
al het zwembad in gejonast. Hoewel Joost een goedmoedig kind is, gaat dit hem te
ver: in zijn eentje fietst hij weg uit het kamp.
Uiterlijk gebeurt er in Joost meer dan in Schuilen onder je schooltas. Toch zit ook
hier de sjeu van het verhaal in de originele, beschouwende manier van schrijven.
Emoties worden niet expliciet benoemd, maar gesuggereerd, zoals wanneer Evelientjes
verhaal voor Joost over Lancelot en Ginivere steeds intiemer - en daarmee spannender
- wordt. Geestig zijn ook de typische Van Gestel-dialogen, waarin personages
inhoudelijk niet op elkaar reageren, maar elk hun eigen innerlijke monoloog volgen.
Bijvoorbeeld als Joost met zijn fiets voor de spoorbomen moet wachten en een
vrachtwagen achter hem net op tijd tot stilstand komt. ‘“Kunt u niet voorzichtiger
rijden?” vraagt Joost. De man grijnst. Het stompje sigaar blijft tussen z'n tanden
geklemd. “D'r hangt een druppel aan je neus, kruimel,” zegt de man bedaard doch
zeer verstaanbaar’ (p. 147).

Het meisje zonder muts
Voor zijn derde kinderboek, Het meisje zonder muts (1982), stapte Van Gestel over
naar uitgeverij De Fontein. Illustrator Peter van Straaten verhuisde mee. Qua uiterlijk
is er een groot verschil met beide vorige boeken: geen paperback meer, maar een
gebonden boek met harde kaft en een steunkleur (rood, voor de rode mutsen) op de
omslag. Qua schrijfstijl is er minder verschil, zij het dat het lijkt alsof Van Gestel dit
keer uitprobeerde hoe ver hij kon gaan in het geloofwaardig neerzetten van een
bijzonder kind met een eigen wereld en logica.
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Hoofdpersoon is Peer, die net als Tom en Joost uit de vorige boeken in een grote
stad woont. Nadat Peer op een regenachtige dag tegen zijn zin een rode muts van
zijn moeder opgezet krijgt, ziet hij overal mensen met zo'n rode muts op hun hoofd.
Omdat niemand anders ze ziet - de lezer ook niet, want ze staan niet op de illustraties
- en hij dus voor gestoord wordt aangezien, raakt hij als ‘enige zonder muts’ erg
eenzaam.
Dan ontdekt hij een meisje zónder muts. Met haar kan hij samen zijn. ‘Samen
zonder muts. Dat is toch altijd beter dan alleen zonder muts’ (Van Gestel, 1982, p.
38). Het meisje, Saartje, heeft ook iets dat alleen zijzelf ziet: een boot.
‘Niemand mag op die boot!’
‘Poeh. En waarom jij dan wel?’
‘Omdat ik hem kan zien.’
‘Kan ik hem niet zien?’
‘Vast niet.’
‘Ik kan altijd alles zien. Waarom die boot dan niet?’
‘Niemand kan hem zien.’
‘Jij dus ook niet.’
‘Ik ben niet niemand, ik ben ik, en ik is Saartje. En nou ga ik naar mijn
boot.’
Ze heeft nog steeds niks over die mutsen gezegd.
‘Wat vind je nou van die mutsen?’
‘Niemand kan die mutsen zien.’
‘Ik wel.’
‘Jij bent niet niemand, jij bent jij en jij is Peer. Dag Peer.’
Ze springt op de grond en rent weg. (pp. 42-43)
Peers ouders gaan met hem naar een psychiater, maar in de kliniek loopt Peer weg
met een patiënt, meneer Willem. Ze gaan de stad in om Saartje te zoeken. Meneer
Willem leeft in zijn geheel eigen universum, maar neemt Peer serieus. Als een soort
vader en zoon lopen ze door de stad en beiden vinden het raar dat de mensen ‘allemaal
op elkaar willen lijken’ (p. 91).
In een restaurant wordt meneer Willem gearresteerd en dan opeens zijn voor Peer
de rode mutsen verdwenen. ‘Als je zelf wat gek bent, denkt Peer,
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dan vind je al gauw dat anderen het zijn’ (p. 105). Dwalend door de stad vindt hij
Saartje terug. Nu heeft ze écht een rode muts op haar hoofd, maar Peer gelooft zijn
ogen pas als hij de muts twee pagina's later aanraakt en de wol voelt.
En hij mag mee naar haar boot! ‘Een boot die niemand - behalve Saartje - ooit
heeft gezien! Het treft dat hij een jongetje is dat af en toe dingen ziet die er helemaal
niet zijn. Wie weet kan hij die boot van Saartje daardoor ook heel gemakkelijk zien’
(p. 110). En dat blijkt zo te zijn.
Anders-zijn, niet als de uniforme massa, een eigen identiteit ontwikkelen, tegen
trends en meerderheid in, daar gaat dit boek over. Maar wel graag sámen anders-zijn:
‘Peer begrijpt niet veel van Saartje. Dat komt misschien omdat hij gek is.’ Maar:
‘Misschien is hij niet alleen gek. Misschien is Saartje het ook een beetje’ (p. 110).
Uiteindelijk gaat Peer mee in Saartjes fantasie en daarna gaat Saartje mee in Peers
fantasie in de tent in zijn kamer.
Ook in Van Gestels twee eerdere kinderboeken was het buitenbeentjezijn het
onderliggende thema, evenals in de twee boeken over Ko Kruier die hierna volgen.
En ook in zijn latere werk blijft dit een belangrijke lijn. Niet voor niets zei Peter van
Gestel in een interview uit 1985: ‘Als variatie op Reve zou ik erbij kunnen vermelden:
Er komt Godzijgeprezen geen normaal kind in voor’ (Geel, 1985, p. 43).
In Het meisje zonder muts heeft hij dit het meest expliciet, programmatisch bijna,
uitgewerkt, maar niet helemaal overtuigend. Misschien had hij Peer een minder
opzichtige gekte moeten geven, zoiets als die van Saartje, wier ‘onzichtbare boot’ een grote kuil in een braakliggend stuk land - je met een beetje fantasie zo voor je
ziet. Maar als experiment in hoe ver je kunt gaan in het beschrijven van de (tijdelijke)
stoornis van een kind is het zeker geslaagd.

Ko Kruier
Uit het leven van Ko Kruier (1984) en Ko Kruier en zijn stadsgenoten (1985) zijn
bundelingen van feuilletons die eerder verschenen op de jeugdpagina Goochem van
Het Parool. De titels van beide boeken zijn een knipoog naar Uit het leven van Dik
Trom (1891) en Dik Trom en zijn dorpsgenoten (1920)
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uit de reeks over de Hoofddorpse jongen Dik Trom door C. Joh. Kieviet. ‘Die
verwijzingen heeft nog nooit een recensent eruit gehaald,’ grinnikte Van Gestel in
2003 in een interview met Joukje Akveld (2003, p. 93). Overigens gaf Van Gestel
er vaker blijk van zijn oude jeugdklassiekers te kennen. Zo gaf hij Rosie (1979), zijn
laatste roman voor volwassenen, een motto mee ontleend aan Paddeltje (Been, 1908).

Peter van den Hoven (1994) noemde Ko Kruier ‘een van de mooist getekende
puberportretten uit de moderne jeugdliteratuur’ (p. 98). Een enkel detail doet nu,
ruim twintig jaar later, gedateerd aan, zoals luciferdoosjes sparen, en een uitdrukking
als ‘dat komt niet van pas’. Desondanks is Ko Kruier nog steeds een prachtig
jongensportret dat niet misstaat tussen Nederlandse klassiekers over jongens als Dik
Trom (Kieviet, 1891), Kees de Jongen (Thijssen, 1923) en Het vlot (Hofman, 1989).
Joke Linders (1987) zag vanwege het eigenzinnige karakter van Ko en Van Gestels
vorige hoofdpersonen ook een link met Woutertje Pieterse (Multatuli, 1890).
In het eerste boek is Ko veertien en zit hij in de tweede klas van de middelbare
school; hij is met de hakken over de sloot over. In het tweede boek is hij vijftien en
zit hij in de derde, opnieuw op het nippertje overgegaan. Ko is ogenschijnlijk een
gewone puber: geen spetter, een beetje dik, slordig, onhandig, chronisch krap bij kas
en altijd wel iets kwijt. Maar Ko is ook een typisch Van Gestel-personage, druk
doende zijn eigen unieke identiteit te ontwikkelen, ditmaal in het niemandsland tussen
kindertijd en volwassenheid, voor hem soms een psychologisch mijnenveld waar hij
niet bepaald voorzichtig doorheen banjert. ‘Je bent een eigenaardig exemplaar van
de menselijk soort, Kruier,’ vindt zijn leraar wiskunde. ‘Je ziet er bedrieglijk gewoon
uit. En altijd maar verbaasd kijken. (...) Maar kop op, Kruier, de zon schijnt ook voor
de dwazen en gekken’ (Van Gestel, 1984, p. 9). Evenals Tom en Joost moet Ko niets
van sport hebben en leeft hij in een wereld die weinig houvast biedt: relaties zijn
vaak ingewikkeld en leraren worden getutoyeerd.
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Hij heeft het te druk met nadenken over het leven en over zichzelf om zijn huiswerk
te maken. Dat levert hem cynisch commentaar op van zijn leraren, zoals van zijn
leraar Nederlands nadat hij een spreekbeurt over het Rijksmuseum heeft gehouden
zonder er geweest te zijn: ‘Wie dom wil blijven, blijve dom’ (Van Gestel, 1984, p.
35). Maar Ko heeft ook iets stoïcijns: ‘De vele zessen op z'n rapport brachten hem
nimmer in beroering’ (Van Gestel, 1985, p. 108). Zijn levensfilosofie in het eerste
boek: ‘Als je weet dat je niks weet, weet je misschien wat meer’ (Van Gestel, 1984,
p. 136).
Toch kan Ko ook sombere buien hebben. Op een dag dat alles tegenzit - grijze lucht,
lekke band, losse zool, kapotte veter, pijn in z'n maag - bedenkt hij dat hij best jong
kan sterven. Wie zouden op z'n begrafenis komen? Z'n ouders. En z'n klasgenoten.
‘Nu waardeerden ze Ko Kruier pas - die aardige jongen die soms een dropje aanbood,
en dan te laat merkte dat hij die versnapering niet bij zich had’ (Van Gestel, 1985,
p. 83). Hij ziet zichzelf al doodziek in een groot bed liggen terwijl z'n klasgenoten
voor hem zingen. Ko's doodsfantasie is met ingehouden galgenhumor beschreven:
‘Ko wist: voor de volgende dag hoefden ze geen huiswerk te maken’ (Van Gestel,
1985, p. 84).
Als een bleke jongen hem om een gulden vraagt, valt hij met een smak terug op
aarde, ‘met links van hem een hondendrol, rechts een door schimmel overwoekerd
mandarijntje’ (Van Gestel, 1985, p. 84). Hij kijkt naar de voorbijgangers om zich
heen en filosofeert dat ze allemaal op weg zijn naar hun graf. Even later ziet hij
zichzelf in de spiegel van een winkelportiek, een confrontatie die hem schokt. ‘Was
hij echt zo raar? Waarom zeiden mensen daar dan nooit iets over?’ (Van Gestel,
1985, p. 85). Zo piekert Ko over zichzelf en over zijn relatie tot anderen, in scènes
die even ontroerend als hilarisch zijn.
Ko raakt razendsnel verliefd en krijgt het dus steeds drukker met meisjes, die voor
hem spannende, raadselachtige wezens zijn. Ze kunnen hem enorm afpoeieren,
hetgeen hij zelf over zich afroept, want hij kan zich irritant opdringen; dan heeft hij
echt een plank voor zijn hoofd. Maar Ko heeft liever negatieve aandacht van meisjes
dan geen aandacht. Hij vindt het zelfs opwindend als een meisje kwaad op hem wordt,
zoals in het eerste boek, waarin Ko een ijsje gaat eten met Wanda, het mooiste meisje
van de klas.
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Eerst laat hij zich door Wanda gebruiken als pakezel (kruier!) voor haar schooltas.
Dan gaat zij zonder overleg een cafetaria binnen. Ze nemen een ijsje, maar Wanda
heeft geen geld bij zich en Ko moet dus betalen.
Ze tilde de coupe op en liet een hoeveelheid zeer nat ijs uit haar mond
vallen. ‘Wat een rottenten ken jij,’ zei ze. 't Smaakt naar gootwater.’ (...)
Wanda pakte kwaad haar tas en verliet de zaak.
Ko is echter niet uit het veld geslagen:
Hij zag weer hoe Wanda de coupe vlak bij haar mond hield en zomaar in
zijn bijzijn een hele hap ijs uitspuwde. Wat een prachtig gezicht! Het had
hem een mooi en warm gevoel van binnen gegeven. Waren ze toen niet
even heel dicht bij elkaar geweest! Dat zeer intieme moment met Wanda
kon niemand hem meer afnemen. (Van Gestel, 1984, p. 29)
Het hele eerste boek door blijft Ko geïntrigeerd door Wanda; het duurt lang voor hij
beseft dat zij hem alleen als haar bediende gebruikt. Pas als Dieuwertje, het meisje
met wie hij wèl echt contact heeft, jaloers wordt en belangstelling gaat tonen voor
een andere jongen, komt hij bij zinnen.
Ook in het tweede boek valt Ko op meisjes die niets van hem moeten hebben,
zoals Jook, dochter van de groenteboer, die alleen met hem uit fietsen gaat omdat
hij zo aandringt. Als ze vallen met hun fietsen, hij bovenop haar, is dat voor Jook
einde verhaal:
‘Ik wil je nooit meer zien, ik vind je niks, je bent een engerd, je bent niet
gewoon, jij, weet je dat - 'k heb de hele nacht geen oog dicht gedaan.’
Ko's reactie is hilarisch:
Was hij zo eng? Moest je een meisje eerst tegen de vlakte werpen voor je
een verstandig woord uit haar kreeg? (Van Gestel, 1985, p. 43)
Hij wordt ook verliefd op Mathilde, de nieuwe jonge lerares aardrijkskunde. Op een
avond staat hij onaangekondigd bij haar op de stoep met de smoes
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dat hij de bodemgesteldheid van Afrika niet begrijpt. ‘“Ik krijg bezoek,” zei Mathilde,
“godnogantoe, wat moet ik met je?”’ (Van Gestel, 1985, p. 112). Het dringt pas tot
Ko door dat hij niet gewenst is als ze hem naar de buitendeur duwt en ‘wegwezen’
zegt. De volgende dag belt hij haar om zijn excuses aan te bieden, maar wel om half
één 's nachts. Als hij het dan eindelijk toch voor elkaar heeft dat hij in haar kamer
thee zit te drinken en Mathilde vraagt of hij al een meisje heeft, begint hij kwaad te
worden: ‘Iets dat onbereikbaar is, moet niet zo dichtbij zijn. (...) Waarom was het
toch zoveel leuker aan haar te denken dan in haar buurt te zijn?’ (Van Gestel, 1985,
p. 120).
Gelukkig zijn er ook meisjes met wie het wèl klikt. Evenals in Joost en Het meisje
zonder muts zijn dat meisjes die net als de hoofdpersoon afwijken van wat de
meerderheid normaal noemt. In het eerste boek is het Dieuwertje, die zich een jongen
voelt, Ko gedichten voorleest, hem opzoekt als hij ziek is en wijze dingen zegt. In
het tweede boek is het Friedje, een meisje met anorexia dat zelfs de namen van vet
voedsel niet verdraagt, en dat viool speelt. Beiden zijn meisjes met wie hij ook samen
stil kan zijn, volgens Dieuwertje een kenmerk van mensen die elkaar goed kennen.
Tegenstrijdig is dat Sanders, Ko's leraar Nederlands, hem een twee geeft voor een
opstel, terwijl Ko in beide boeken juist laat zien geestige dagboeken en brieven te
kunnen schrijven, waarin hij een waardig alter ego van zijn schepper Van Gestel
blijkt:
‘Het stikt van de taalfouten,’ roept de leraar, het betoog is onduidelijk en
verward, de zinnen beginnen wel maar eindigen niet - soms eindigen ze
wel maar dan beginnen ze weer niet, en wat het ergste is: tijdens het lezen
bekroop mij het angstige vermoeden dat het ook nog leuk bedoeld was. 'n
Twee, Kruier, en dat is nog drie punten teveel! (Van Gestel, 1985, p. 144)
Dit klopt niet met de kwaliteit van Ko's brieven. Zo schrijft hij Mathilde, zijn
aardrijkskundelerares onder meer:
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Nu wilde ik u vragen of u mij wilt vragen: Ko Kruier, is het goed als ik je
niet meer zie als jongen met moeilijkheden, maar weer als een van die
vele alledaagse leerlingen, die zo af en toe tijdens de les in slaap sukkelt,
die soms deeltje drie heeft opengeslagen terwijl het deeltje twee moet zijn,
(...) Ja, is dat goed? Mevrouw Roer, we nemen aan dat u die vraag heeft
gesteld! Ik zal m'n best doen, ik besta niet meer voor u, ik ben niet meer
dan een naam in uw cijferboekje, een onduidelijke figuur achter in de klas,
maar alstublieft, geen thee meer, geen koekje, en geen vragen die een
bedlegerige tante ook kan stellen, want daarvoor - maar nee, dat gaat u
niks aan. Hoogachtend - Ko Kruier, klasse 3c. (Van Gestel, 1985, pp.
127-128)
En aan Friedje schrijft hij:
Heb net die ouwe taart van aardrijkskunde een mooie brief geschreven nou, ze zal een paar zakdoekies nodig hebben als ze die leest - net gedaan
alsof ik zo'n voor de hand liggende puber ben, weet je wel, aardigheidje
- kijk, als anderen vinden dat je een puber bent, moet je de zaken wat
overdrijven, wat jij? (Van Gestel, 1985, p. 128)
Peter van Gestel heeft het patent op dialogen waarbij de gesprekspartners niet op
elkaar ingaan, maar langs elkaar heen praten, over iets anders beginnen, hun eigen
monoloog vervolgen of teruggrijpen naar iets dat eerder aan de orde was. Vaak heeft
dit een komisch effect.
Behalve van stijlfiguren als overdrijving en tegenstelling maakt Van Gestel graag
gebruik van omkering. Zo gaat Ko in het eerste boek naar de dokter omdat hij iets
verkeerds gegeten heeft, maar het draait erop uit dat Ko het jonge doktertje, een
vervanger, helpt door een splinter uit diens hand te halen, terwijl de vervanger Ko
met een kluitje in het riet stuurt. En nadat Ko een twee voor z'n opstel heeft gekregen,
droomt hij dat híj de leraar is die Sanders een uitbrander geeft en voor straf een opstel
laat schrijven, met als titel: De diepere achtergronden van Ko Kruiers lichtvoetige
levensbeschouwing (Van Gestel, 1985, p. 145).
De verhalenbundels over Ko Kruier zijn nog humoristischer dan Van Gestels
vorige drie kinderboeken. Qua tragikomische overdrijving steken ze
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de boeken van Sue Townsend over Adrian Mole naar de kroon. Tegelijkertijd doen
ze volledig recht aan de ernst van het puberleven met zijn diepe, heftige gevoelens
en de talloze onzekerheden waarmee omgegaan moet worden.
Heftige emoties worden niet expliciet beschreven, maar laten zich raden.3 Ko is
evenals zijn voorgangers Tom, Joost en Peer meer een kijker, een geboeide
waarnemer, ook van zijn eigen emoties en perikelen. Die voorziet hij van relativerend
commentaar, vooral in zijn schrijfsels, en daarbij laat hij zien tot introspectie in staat
te zijn, eerlijk en authentiek. Dit alles maakt de boeken over Ko Kruier tot het
hoogtepunt uit het vroege werk van Peter van Gestel. De prijzen die hij ervoor kreeg,
respectievelijk een Zilveren Griffel en de Nienke van Hichtumprijs, zijn dan ook dik
verdiend.

Geen doelgroepschrijver
Peter van Gestel is nooit een schrijver geweest die zijn werk promootte, die
schoolklassen afging om over zijn boeken te vertellen, die met kinderen praatte om
hun leefwereld beter te kunnen beschrijven, die een bepaalde boodschap wilde
uitdragen of bewust voor een doelgroep schreef. Invloed van de eventuele lezer op
de inhoud van zijn boeken is bij hem uit den boze. Hij put zijn inspiratie uit zijn
eigen leven: ‘En 't is nu eenmaal zo: ieder boek dat de moeite waard is, is een verkapte
of soms ook wel directe autobiografie’ (Van Gestel, 1994).
Van Gestel koos nooit voor jeugdliteratuur omdat hij zo dol op kinderen is. Tijdens
een interview naar aanleiding van Mariken zei hij zelfs dat hij ‘echte’ kinderen
helemaal niet leuk vond.4 De vorm, de literaire uitdaging, dáár ging het hem om.
Voor welke doelgroep het dan geschikt is, is punt twee, dat blijkt achteraf wel.
Mirjam Noorduijn (2010) tekent Van Gestel in een geschreven portret heel mooi:

3
4

Zie ook Peter van Gestel in ‘Moeder gaat dood’, zijn Columnistische bespiegeling in Literatuur
zonder leeftijd, 8 (31), 1994.
Gesprek met Lieke van Duin voor interview in Trouw (18 maart 1998). Ik moet bekennen
dat ik die mededeling destijds nogal choquerend vond en 'm daarom buiten het interview
had gelaten.
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Peter van Gestel is typisch zo'n auteur die niet zal voordringen, die niet
luidkeels vanaf de bühne zijn mening zal verkondigen, die niet snel in het
middelpunt van de belangstelling zal staan en die zich ook niet zal
opwerpen als pleitbezorger van het zogenaamde betere kinderboek. Hij
doet wat hij doet. Hij aanschouwt de wereld. Hij bevraagt de wereld. Hij
becommentarieert de wereld. Hij schrijft verhalen over mensen. Verhalen
waarvan hij vindt dat hij ze moet schrijven, zonder dat hij vooraf een
bepaalde doelgroep in zijn hoofd heeft. Dat die verhalen door hun vorm
in de kast met de kinderboeken terecht zijn gekomen - zo zij het. (p. 100)
Volgens Van Gestel blijkt in de praktijk dat zijn boeken vooral gelezen worden door
vrouwen tussen de 38 en 48 jaar (Akveld, 2003, p. 94) en daar kan hij niet mee zitten.
Dat neemt niet weg dat zijn meeste boeken gelezen kúnnen worden vanaf een jaar
of elf.
Regelmatig kreeg Van Gestel echter het verwijt dat hij te moeilijk schrijft voor
kinderen, dat hij zijn hoofdpersonen wijsheden laat debiteren die ver boven het
gemiddelde niveau van hun leeftijd gaan. Ook aan dat verwijt heeft Van Gestel geen
boodschap. Hij schrijft nu eenmaal niet over en niet voor het gemiddelde kind, als
dat al zou bestaan. Hij kiest voor ‘verdicht realisme’. Daarover zei hij in een interview
naar aanleiding van Mariken:
Dat is wel tegen me gebruikt: de dialogen in Mariken zouden te spits zijn
voor zo'n kind van nog geen tien. Ze zouden reëler moeten. Ik vind het
juist aardig dat ze níet dagelijks voorkomen. Realistische dialogen vind
ik vaak van een gruwelijke platheid. Zelfs al zouden kinderen zo praten,
dan wil ik het nog niet weten. Ik ben wel vaker uitgegaan van een
hoofdfiguur die slimmer was dan ikzelf ooit geweest ben. (Van Duin,
1998)
Dat ‘verdicht realisme’ komt ook voor in zijn vroege werk voor kinderen, niet alleen
in dialogen, ook in gedachten. Het begint al meteen bij zijn debuut, waarin
hoofdpersoon Tom net negen jaar is: ‘Hij wacht. Ja, als hij speelt, weet hij vaak niet
dat het spelen is wat hij doet. En als hij leest, weet hij ook meestal niet dat hij aan
het lezen is. Maar als hij wacht, weet hij altijd heel
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goed dat hij aan het wachten is. Daarom wordt ie ongeduldig. 't Is meestal ook niet
leuk om precies te weten wat je doet’ (Van Gestel, 1979, p. 12).
In Joost of de domme avonturen van een slim jongetje is dit explicieter. Logisch,
want Joost is hoogbegaafd en moet naar het gymnasium, al vindt hij dat maar niks
omdat het hem in een uitzonderingspositie plaatst. Evelientje, bij wie hij logeert, pest
vaak volgens haar moeder, en heeft een hekel aan jongens. Joost heeft echter geen
moeite met haar. Zij vertelt hem Arthur-legenden over ridder Lancelot en jonkvrouw
Ginivere, die een geheime relatie onderhielden waar koning Arthur niet achter mocht
komen. Dit vindt Joost erg spannend. Dan gaan ze zelf Lancelot en Ginivere spelen.
Als Evelientje achter hem staat en onverwacht zijn bril van zijn neus neemt, denkt
hij: ‘Maar natuurlijk! Lancelot draagt geen bril! Dat zou een anachronisme zijn’ (Van
Gestel, 1981, p. 85).
Nu zal de gemiddelde elfjarige al niet gauw episoden uit de Arthur-legenden
naspelen, nog uitzonderlijker is het dat het woord anachronisme gesneden koek is
voor een kind van die leeftijd. Elfjarige lezers zullen het woord dan ook niet kennen.
Van Gestel heeft dat fraai opgelost door Joost te laten terugdenken aan zijn klas, toen
zijn meester tijdens de geschiedenisles riep: ‘Een anachronisme! Wat is dat nou weer,
Joost? Waarom val je de klas lastig met zulke moeilijke woorden?’ Waarop Joost
antwoordde: ‘Willem van Oranje achter een schrijfmachine. Karel de Vijfde in een
raceauto. Jacoba van Beieren met een poederdonsje. Allemaal anachronismen’ (Van
Gestel, 1981, p. 85). De meester had boos gekeken en mooie Marietje had haar tong
naar hem uitgestoken, maar intussen snapt elke lezer wat een anachronisme is.
Overigens is dit meteen een voorbeeld waaruit blijkt dat Van Gestel wel degelijk
rekening hield met zijn lezerspubliek.

Relatie met werk voor volwassenen
Allereerst valt op dat Peter van Gestel vanaf zijn eerste kinderboek sterke en geestige
dialogen schrijft en het is al vele malen opgemerkt dat dat waarschijnlijk komt door
zijn ervaring als acteur en dramaturg. Zelf bevestigde hij dat: ‘Ik ben altijd erg
gevoelig voor de dramaturgische kant van een verhaal. Ja, misschien omdat ik zelf
acteur geweest ben, televisiespelen heb geschreven’ (Van Duin, 1998).
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De verhalen uit zijn debuut voor volwassenen, Drempelvrees uit 1961, gaan alle vier
over een relatie - om niet te zeggen een kloof - tussen twee personen van verschillende
generaties. De jongere is steeds een jongen.

Zo is Vakantie een broeierig verhaal over een puber die komt logeren bij een echtpaar
waarvan meestal alleen de vrouw thuis is. De vrouw probeert hem te verleiden, wat
maar half lukt omdat hij ervoor terugschrikt.
In Stefan staan zomerkampleider Johan Rover en deelnemer Stefan tegenover
elkaar. Ze trekken elkaar aan en stoten elkaar af. De setting doet denken aan het
laatste verhaal in Joost, waarin deze door zijn vader naar een zomerkamp gestuurd
wordt. Evenals Joost wordt ook Stefan geteild. En evenals Joost verlaat ook Stefan
het zomerkamp voortijdig, maar niet zonder het gemeld te hebben aan de kampleider.

Vanuit de zeven verhalen uit Een scherp wit landschap uit 1964 zijn minder lijntjes
te trekken naar de kinderboeken. Toch staan ook hierin soms passages die aan de
latere kinderboeken doen denken. Zo is de ik uit het eerste verhaal evenals Ko
gefascineerd door vrouwen die boos zijn, al is de toon hier minder relativerend: ‘Haar
kwaadheid was voorbij, jammer genoeg, want dat zou in ieder geval nog iets gered
hebben. Ik voelde mezelf, terwijl ze naar me keek, vervagen; in haar ogen was ik
iets anders, iets verschrikkelijks. Het is onaangenaam heel even het beeld op te vangen
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dat een ander van je heeft’ (Van Gestel, 1964, p. 15). Ook komen hierin al dialogen
voor waarin de sprekers elkaar niet antwoorden, maar hun eigen gedachtegang volgen:
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‘Ben je voor het eerst met een vrouw naar bed?’
‘Wie is dat?’ vraagt hij en wijst naar een foto van een dik meisjeshoofd.
(Van Gestel, 1964, pp. 133-134)
Een scherp wit landschap bevat beklemmende verhalen zonder humor vol afstand,
vervreemding en verveling, over mensen die in een psychologische leegte leven, een
niemandsland waarin ze zonder kaart of wegwijzers hun weg moeten zien te vinden.
Alleen in dit laatste zit een linkje naar de kinderboeken, waarin de hoofdpersonen
immers ook hun weg moeten zien te vinden in een wereld die weinig houvast biedt.
Maar gelukkig zijn die veel speelser geschreven, waardoor de identiteitscrisis draaglijk
blijft.
Opvallend is dat in Drempelvrees en Een scherp wit landschap het schrijverschap
gethematiseerd wordt. In Drempelvrees gebeurt dit in het verhaal De vader van Erik,
over de confrontatie tussen een ouderwetse, middelmatige dichter en zijn talentvolle
zoon. In Een scherp wit landschap staat het stemmenspel De kamer, geschreven voor
de VPRO, over een oude schrijver die in zijn werk bekritiseerd wordt door zijn zoon.
Ook het titelverhaal gaat over schrijven, vooral over de relatie tussen literatuur en
leven.
In Van Gestels eerste vijf kinderboeken komt dit thematiseren van het
schrijverschap nauwelijks voor, alleen op lichtvoetige wijze als Ko een twee voor
zijn opstel krijgt en Ko thuis in zijn droom zijn leraar Nederlands ervan langs geeft:
Het kan me niet schelen dat u mij een twee hebt gegeven, het kan me ook
niet schelen dat de inhoud van mijn opstel niet aan u besteed was, en het
hindert mij in het geheel niet dat u geen respect hebt voor de zeer
persoonlijke, ongebonden en vindingrijke manier waarop ik komma's en
uitroeptekens weet te plaatsen - dat alles is mij een zorg! (Van Gestel,
1985, p. 144)
Hier zien we tegelijkertijd, zoals in een aantal van zijn verhalen voor volwassenen,
de confrontatie tussen twee generaties.
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Peter van Gestel heeft oog voor detail. In Schuilen onder je schooltas uit 1979 ziet
Tom bijvoorbeeld vlak voor de zang- en dansvoorstelling waar zijn moeder aan
meedoet, in het publiek een meneer die een pijp rookt. Tom bestudeert hem
aandachtig. Er is iets vreemds aan hem.
Dan ziet Tom dat die meneer een mevrouw is. Omdat ze even aan d'r
oorlelletje zat. Een meneer zit ook wel eens aan z'n oorlelletje, maar die
doet dat toch anders. Meer van: Ik heb jeuk. En dit was meer van: Zit mijn
oorlelletje wel goed? (Van Gestel, 1979, p. 90)
Zijn roman voor volwassenen Rosie, eveneens uit 1979, getuigt ook van die fascinatie
voor lichamelijke details:
Stond zij niet mooi op die weegschaal. Een bloot medemens, onderworpen
aan eigen onvolmaaktheid. Lichamelijke ongemakjes bij vrouwen ontdekte
hij vroeger met enig welbehagen. Door verkoudheid rood gekleurde
neusvleugeltjes bijvoorbeeld. Was er al niet meteen sprake van intimiteit
wanneer het meisje in kwestie heimelijk maar toch net merkbaar voor hem
haar neus ophaalde. En dan die heerlijke schrik wanneer hij zijn onreine
zakdoek aanbood. Een vaagrose schram van dij naar knieholte, of nat van
de regen met een sliertig kapsel en hij zelf droog. Al die kleinigheden
waren vaak al genoeg voor een zoete beroering. (...)
En stond ze even later nog niet veel mooier. Met die ene voet in twee
handen. 't Is toch buitengemeen troostend dat ze af en toe zonder dat het
haar wordt gevraagd zo'n bevallige houding aanneemt. En zo onhandig.
Bewoog de overgebleven voet op de vloer niet zielig nerveus? Als een
omsingeld dier dat niet weet naar welke kant het moet vluchten, naar links
of naar rechts, naar achter of naar voren?, zodat alleen een minimale
ongerichte vibratie het gevolg is? Wat heeft hij toch met voeten? (Van
Gestel, 1979, pp. 21-22)
Behalve de aandacht voor lichamelijke details op zich zijn in deze gedachten van de
hoofdpersoon ook trekken van Joost en Ko Kruier herkenbaar. Ook Joost kan
mijmeren over de voet van een meisje: ‘Nee, deze voet heeft geen
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onverschillig karakter. Die is heel verlegen. Veel verlegener dan Riek zelf, ja, terwijl
die voet toch van haar is’ (Van Gestel, 1981, p. 136).
Het citaat doet ook aan Ko Kruier denken: ‘Het bleef niet voor hem verborgen dat
Jook af en toe lichtjes haar neus ophaalde, hij kon ook rustig luisteren naar het getik
van haar hakken op de straatstenen (...) 't Was gezellig - zo 's avonds met een meisje
in de stille stad. Hij hoefde zich achter Jook, die liep alsof de hele Ko niet bestond,
ook niet te vervelen - af en toe krabde ze even op haar achterwerk waardoor haar
wijde jas vrolijk bewoog (...)’ (Van Gestel, 1985, p. 28).

Rosie gaat over drie dertigers: Freek, zijn vrouw Rosie en huisvriend Willem, arts
en jeugdvriend van Freek. Ze komen elk afzonderlijk aan het woord. De tijdgeest
van de jaren zeventig van de twintigste eeuw waart rond: alles kan en mag, er zijn
geen morele of sociale grenzen, hetgeen impliceert dat de drie niet goed weten hoe
ze zich ten opzichte van elkaar kunnen/mogen/moeten gedragen.
Freek, die een beetje dik is, vertoont overeenkomsten met Ko Kruier en Willem
lijkt sprekend op Joost, tenminste als Freek terugdenkt aan hoe Willem vroeger op
school was: klein, brildragend en mikpunt van pesterijen, maar wel het slimste jongetje
van de klas:
Maar Willem. Die beefde al die lange schooljaren bij de gedachte dat de
leraren zijn proefwerken niet zouden kunnen lezen. Hij daarentegen zorgde
alleen voor een paar te ontcijferen trefwoorden welke hij altijd van Willem
afkeek, en die dan meestal goed genoeg waren voor een zesminnetje, - het
juiste cijfer voor een aristokraat die weinig voelt voor een meester-knecht
relatie op grond van kennis, zoals die door leraren maar al te vaak wordt
geambieerd. (Van Gestel, 1979, p. 53)
Al met al zijn er duidelijk overeenkomsten aan te wijzen tussen het werk van Peter
van Gestel voor volwassenen en zijn werk voor kinderen: de sterke
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dialogen waarbij personages soms langs elkaar heen praten of alleen hun eigen
monoloog vervolgen, het geboeid zijn van de mannelijke hoofdpersoon door vrouwen
die kwaad worden of imperfect zijn, de focus op lichamelijke details en manieren
van bewegen, het reflecteren en filosoferen, de generatiekloof en incidenteel het
thematiseren van schrijverschap.
Er is echter ook een groot verschil tussen zijn werk voor kinderen en dat voor
volwassenen: zijn kinderboeken bevatten meer humor en relativering. Ze zijn losser
geschreven, zwieriger, als een jas die hem beter paste en die hij met meer élan kon
dragen.
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‘Ik zie een jeugdboek als een enige jaren werkend pamflet’
Over het tijdgebonden succes van Henk Barnard
Karen Woets
De uitspraak van Henk Barnard (1922-2003) dat hij een jeugdboek ziet als ‘een enige
jaren werkend pamflet’ stamt uit een interview in Onze Wereld (Anoniem, 1977).
Dat zijn jeugdboeken op de een of andere manier ‘werkten’, blijkt uit het feit dat
Barnard in een periode van tien jaar maar liefst vijf belangrijke prijzen kreeg: een
Gouden Griffel voor De Marokkaan en de kat van tante Da (1972), een Gouden
Griffel voor Kon hesi baka. Kom gauw terug (1976), de Nienke van Hichtumprijs
voor Laatste nacht in Jeque (1979), een Zilveren Griffel voor Hier ben ik dan...
(1982) en de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur 1982.
Titels als De Marokkaan en de kat van tante Da en Kon hesi baka zullen lezers
die opgroeiden in de jaren zeventig hoogstwaarschijnlijk wel kennen. Ik bezit een
inmiddels vergeeld exemplaar van De Marokkaan en de kat van tante Da, met voorin
mijn naam, in het nette handschrift dat je op school leerde. Vandaag de dag kun je
een exemplaar van één van deze titels misschien nog tegenkomen in grotere
bibliotheken of als tweedehands boek op internet, maar bij lezers van vandaag is
Barnard niet bekend. Dit moet een reden hebben. Had Barnard een vooruitziende
blik toen hij sprak over jeugdboeken die enige jaren werken? En beklijft Barnard
misschien op een andere manier, ook al kennen jongere lezers hem niet?

Verhalen als voedzame maaltijden
Henk Barnard werd in 1922 in Rotterdam geboren.1 Thuis hadden ze het niet breed,
vandaar dat hij na de middelbare school meteen ging werken. Dat deed hij onder
meer in de haven en in de boekhandel. De carrière waarmee

1

Zie voor biografische informatie Van den Hoven, 1980 en 1997

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

164
hij in eerste instantie bekend is geworden, begon als floormanager bij de Nederlandse
Televisie Stichting, de voorloper van de NPS. Bij de VARA-televisie werkte Barnard
als regisseur mee aan Pipo de Clown en Ja zuster, Nee zuster. De overstap van de
VARA naar de IKON, waar Barnard eindredacteur werd van de actualiteitenrubriek
Kenmerk, bracht met zich mee dat hij veel ging reizen. Wat hij zag in met name
Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen verwerkte hij niet alleen in documentaires
voor de televisie, maar ook in jeugdboeken.
Barnards carrière als jeugdboekenschrijver was al begonnen met de bundeling in
1959 van verhalen die eerder waren verschenen op de kinderpagina in Het Vrije Volk,
maar in 1972 bracht Barnard in De Marokkaan en de kat van tante Da zijn opvattingen
over jeugdliteratuur in relatie tot de actualiteit ‘voor het eerst overtuigend in praktijk’,
aldus Peter van den Hoven (1997, p. 2).2 Barnard heeft zijn ideeën nooit onder stoelen
of banken gestoken. Ze komen regelmatig terug in interviews en besprekingen in
dagbladen uit de jaren zeventig en tachtig en vervolgens in overzichten en
literatuurgeschiedenissen van later datum. Met zijn letterlijk en figuurlijk uitgesproken
opvattingen heeft Barnard volgens Van den Hoven ‘een belangrijke bijdrage geleverd
aan de discussie over de emancipatie van de jeugdliteratuur’ (p. 2).
Waar komen die opvattingen op neer? Ten eerste heeft Barnard een duidelijke
mening over hoe je een kind zou moeten opvoeden: ‘Ik vind dat kinderen al vroeg
moeten leren vragen stellen, op zoek moeten leren gaan om informatie op te zoeken
zodat ze weerbaar worden en aan onze volwassenwereld gaan twijfelen’ (p. 2).
Vandaar ook zijn opmerking dat alles wat in de actualiteit speelt, in principe in zijn
verhalen terecht kan komen, of dat nu ver weg of dichtbij is, en of het nu gaat over
werkloosheid, woningnood of racisme. De rol die hij hierbij aan zijn verhalen toekent,
is groot: het zouden voedzame maaltijden moeten zijn, die kinderen heel goed tot
zich kunnen nemen, ook al zeggen ze meer van ‘patat mèt’ te houden: ‘Ik ben ervan
overtuigd dat je op zo'n manier voor kinderen kunt schrijven dat ze er iets van
meepikken, zonder dat ze het boek als saai of belerend naast zich neerleggen’ (p. 2).
Hierbij is een belangrijke intermediërende rol weggelegd

2

Van den Hoven heeft in vergelijking met anderen opvallend veel aandacht geschonken aan
Barnard in recensies, interviews en essays.
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voor volwassenen, en met name voor leerkrachten. Barnard heeft vaak te kennen
gegeven dat hij het een goede zaak zou vinden als kinderen op school in
wereldoriënterende projecten ook zijn boeken zouden tegenkomen als bron van
informatie of voer voor discussie. Op school komen kinderen uit diverse milieus
elkaar immers tegen, of zoals Barnard het in 1977 verwoordt met betrekking tot Kon
hesi baka: ‘We leven met 130.000 Surinamers in Nederland. Ik denk dat de kinderen
op school nog het meest met hen te maken hebben. Volwassenen leven in het
algemeen toch meer geïsoleerd van elkaar’ (Van Dijl, 1977). Discussie komt uiteraard
het beste op gang in een groep, zoals een klas. Barnard zegt hierover:
Ik geloof dat kinderboeken nog teveel individueel worden gelezen. Niet
dat dat niet mag, zoiets is natuurlijk ook uitstekend, maar wanneer het
collectief wordt gelezen en bediscussieerd dan geloof ik dat het boek
uiteindelijk meer meningvormend zal werken. En dat vind ik toch het
belangrijkste. (Van den Hoven, 1980, p. 97)
Eigenlijk kun je, ter aanvulling op wat Van den Hoven stelde over zijn bijdrage aan
de discussie over de emancipatie van de jeugdliteratuur, concluderen dat Barnard
een dubbele emancipatie bepleitte, namelijk die van het kind én van de jeugdliteratuur.
Als we ons beperken tot De Marokkaan en de kat van tante Da en Kon hesi baka.
Kom gauw terug, die beiden een Gouden Griffel hebben gekregen, dan levert dat
toch twee verschillende verhalen op, ook al heeft Barnard ze bewust bedoeld voor
dezelfde leeftijdscategorie, namelijk die vanaf tien jaar. Over deze leeftijdsgroep
schreef hij in relatie tot de thema's en problemen in zijn boeken uit de jaren zeventig
en begin jaren tachtig:
Ik merkte dat er eigenlijk zo weinig belangstelling was bij volwassenen
en dat er bovendien heel weinig over geschreven werd. Toen dacht ik: ik
moet terugschakelen naar een leeftijdsgroep die nog niet zo vast zit. Een
heleboel zaken moet je jong doorgeven, ook al heeft het de beperking van
iedere kommunikatie. Dat is ook de reden dat ik voor de leeftijdsgroep
van zo'n tien tot dertien à veertien jaar kies. In die leeftijdsgroep kun je
de problemen een beetje bespreekbaar maken, daar gaan ze
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leven. Ik denk dat dat de groep is waar de akker rijp is. Daarom vind ik
het ook zo belangrijk dat je de maatschappelijke realiteit doorgeeft, dat ze
weten hoe alles funktioneert. (De Visser, 1982)
Enkele jaren daarvoor formuleerde hij zijn ambitie nog wat vergaander: ‘[...] als je
de maatschappij een beetje veranderen wil, wat ik persoonlijk erg graag zou willen,
dan dacht ik dat je het meer bij de jeugd dan bij de volwassenen moet zoeken. Ze
zijn nog open, ongevormd, wij zitten al helemaal vastgebakken in allerlei patronen’
(Van Dijl, 1977).

Illegalen en emigranten

‘Illegalen en immigranten’ was een mooiere kop geweest met het oog op alliteratie,
maar de keuze voor ‘emigranten’ in plaats van ‘immigranten’ is een bewuste; deze
heeft namelijk te maken met het vertelperspectief dat Barnard heeft gekozen in
respectievelijk De Marokkaan en de kat van tante Da en Kon hesi baka. In het eerste
verhaal is dat het perspectief van vijf buurtkinderen, twee meisjes en drie jongens,
die bij elkaar in de klas zitten en van tante Da, bij wie de buurtkinderen regelmatig
langskomen. Op zoek naar de weggelopen Siamese kat van tante Da ontdekken de
kinderen in een treinwagon op een rangeerterrein een man die illegaal in Nederland
is. Die man is de aardige Ali Ben Guiba, een Marokkaan die zijn vrouw en kind in
Marokko heeft achtergelaten om elders alvast een beter bestaan te vinden. Omdat
Ali geen verblijfsvergunning heeft, is hij voor de Nederlandse maatschappij een
illegaal. In Kon hesi baka is het vertelperspectief dat van de tienjarige Surinaamse
Georgien, die bij haar oom en tante op het platteland verblijft totdat ze samen met
haar twee jaar jongere broer in Nederland herenigd wordt met haar moeder. Hoewel
ze in Suriname al bekend was met verschillende, goed met elkaar samenlevende
bevolkingsgroepen in een multiculturele samenleving avant la lettre, krijgt ze in
Nederland op school en in haar woonomgeving expliciet te maken met
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de niet altijd prettige behandeling van ‘vreemdelingen’. Aan het eind van het verhaal
beschouwt Georgien zichzelf dan ook eigenlijk als een tijdelijke emigrant, want ze
is zeker van plan om naar haar geboorteland terug te keren nadat ze een opleiding
tot verpleegster heeft voltooid.

De vorm van de twee verhalen
Qua vorm, of liever qua stijl, hebben de verhalen veel overeenkomsten. Beiden zijn
eerst geschreven als hoorspel, een in die tijd nog zeer geliefde mediale vorm. Dit is
vooral aan de dialogen te merken, die, zoals Van den Hoven (1980, p. 99) stelt, ‘vlot,
erg levendig en in gewone spreektaal’ zijn geschreven. En het is ook te merken aan
de cliffhangers waarmee elk hoofdstuk eindigt. Hoewel ik ervoor wil waken om de
verhalen een genre-etiket op te plakken, volgt Barnard in De Marokkaan en de kat
van tante Da meer de ‘wetten’ van het avonturenverhaal, zoals ook door recensenten
en jury's is opgemerkt, terwijl Kon hesi baka, hoewel niet wars van avonturen, veel
meer de innerlijke wereld en geestelijke ontwikkeling van Georgien volgt. Georgiens
belevenissen staan centraal, terwijl de scènes in De Marokkaan en de kat van tante
Da afwisselend vanuit verschillende personages is verteld.
Qua vorm verschillen de verhalen ook als het gaat om de manier waarop feitelijke
informatie is verwerkt: in het verhaal over de illegaal Ali komt de maatschappelijke
context aan de orde in de gesprekken tussen de kinderen of komt het uit de monden
van volwassenen. In Kon hesi baka heeft Barnard op de pagina voor elk hoofdstuk
een informatieve tekst opgenomen, die op zich niets met de inhoud van het hoofdstuk
te maken heeft, maar los gelezen kan worden als achtergrond bij het koloniale verleden
van Europese landen, waaronder Nederland, in relatie tot Suriname. Van den Hoven
schrijft hierover:
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Vanaf 1594, het moment waarop de eerste Europeanen het land
binnendrongen, tot en met de onafhankelijkheid van kort geleden, vertelt
Barnard in sobere bewoordingen van onderdrukking en uitbuiting, van
slavernij en kolonialisme en neemt daarbij duidelijk stelling: tegen de
eeuwenlange, vooral economische overheersing en voor de opbouw van
een onafhankelijk Suriname. (pp. 103-104)
Dat kinderen deze informatieve stukken tekst misschien overslaan, noemt hij erg
jammer: ‘stond het zo maar in de geschiedenisboekjes van de basisschool’ (p. 104).

Het beloofde land
In het avontuurlijke en humoristische De Marokkaan en de kat van tante Da wisselen
de scènes van spanning en opluchting elkaar snel af. Hoewel tante Da aanvankelijk
wat bezwaren heeft, weten de kinderen haar ervan te overtuigen dat ze Ali één nachtje
moet laten logeren. Daarna kan hij verblijven in het huis van één van de kinderen,
van wie de ouders een paar dagen weg zijn. Helaas ontdekt één van de nieuwsgierige
buurvrouwen dat er een vreemde man bij tante Da in huis is en wordt de politie
gebeld. Dit levert een hilarische situatie op, waarbij de agenten van de
vreemdelingendienst die aan de deur komen flink voor gek staan. Ze zijn namelijk
in de veronderstelling dat er een illegale Siamese gastarbeider bij tante Da in huis
is. Tante Da kan vervolgens in alle eerlijkheid uitleggen dat ze een Siamees in huis
had, maar dat die nu weg is. Na nog wat verwarring komen de agenten er achter dat
het om Ali Baba, de Siamese kat van tante Da gaat. Hierna wordt het verhaal nog
spannender: nadat de Marokkaan net op tijd is ontkomen uit het huis van tante Da
en naar het huis van een van de jongens is gebracht, ligt ook daar het gevaar van
ontdekking op de loer vanwege té oplettende buurtbewoners. Terwijl de meisjes
blijven zoeken naar Ali Baba, houden de jongens zich vooral bezig met het verkrijgen
van een werk- en verblijfsvergunning voor de andere Ali. Waar de volwassenen
vooral bezwaren kunnen opwerpen of pertinent tegen zijn, lossen de kinderen de
moeilijke situatie voor Ali (zonder werkvergunning geen verblijfs-vergunning en
vice versa) na de nodige verwikkelingen op. En de kat wordt
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ook nog gevonden. Kortom, de bureaucratie en onverdraagzaamheid van volwassenen
is de ondernemende kinderen vreemd.
Dat Kon hesi baka niet van spanning en avontuur is gespeend, is vooral in het
eerste gedeelte van het verhaal te merken, waarin Georgien nog in Suriname woont.
Ze heeft het bij haar oom en tante prima naar haar zin, en heeft vriendinnen met wie
ze naar school kan lopen of kan gaan zwemmen op snikhete middagen. Ondertussen
heeft ze wel regelmatig heimwee naar Paramaribo, waar ze met haar broertje en
moeder woonde voordat haar moeder naar Nederland vertrok om daar alvast werk
en een woning te zoeken. En ook mist ze haar vader, aan wie ze vage, maar warme
herinneringen heeft. Zou haar moeder hem in Nederland kunnen vinden? Zullen ze
straks met zijn vieren een gezin kunnen vormen? Allemaal vragen die haar
bezighouden. Wat haar ook bezighoudt, is de mogelijke beheksing van de grond en
het gezin van haar oom, ofwel ‘wisi’. Hiervoor gaat ze met haar vriendin Maryleen
naar iemand die daar alles van weet, de ‘loekoeman’. Dankzij de assertiviteit en durf
van de twee meisjes wordt deze beheksing opgeheven. Een kracht waartegen het
gevecht moeilijker lijkt, is die van de vooroordelen waarmee Georgien in Nederland
te maken krijgt. Op het letterlijk koude klimaat is ze voorbereid, maar tegen het
figuurlijk koude Holland helpt haar warme jas niet. Nadat Georgien in ‘het beloofde
land Holland’ (p. 97) is geland, moet ze zich bewijzen op school, waar in eerste
instantie wordt uitgegaan van een achterstand, moet ze accepteren dat vriendinnen
niet met haar tot de voordeur meelopen omdat hun ouders het niet op Surinamers
hebben, en moet ze zich ondertussen ook nog druk maken over haar van school
spijbelende broertje en over haar familie in Suriname, die al voor vertrek een terugkeer
heeft gewenst. Wanneer haar oom op het vliegveld afscheid neemt, fluistert hij
namelijk in Georgiens oor: ‘Als Suriname onafhankelijk wordt, als we fri worden,
kom dan terug, Georgien, dan hebben we jullie nodig. Kon hesi baka. Kom gauw
terug’ (p. 89).
Dat Barnard halverwege de jaren zeventig zijn lezers zich laat inleven in een
Surinaams meisje in Nederland is bijzonder, ook al lijkt de kinderjury uit Schagen,
de jury waarover Marleen Wijma-van der Laan regelmatig heeft gerapporteerd, niet
tot de doelgroep te behoren van Barnards pleidooi voor inleving en acceptatie: ‘De
schrijver is erg tegen rassendiskriminatie en wil de Surinamers ook eens naar voren
halen. Onze mening over Surinaamse
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kinderen is door het lezen van het boek niet veranderd: we vonden ze al heel gewoon’
(Wijma-van der Laan, 1977, p. 394). We kunnen er echter van uitgaan dat de
acceptatie van Surinamers als ‘gewoon’ niet voor iedereen gold, zoals het op feiten
en ervaringen gebaseerde verhaal van Barnard duidelijk maakt.

Het oordeel van de jury
In het juryrapport bij de Gouden Griffel 1973 voor De Marokkaan en de kat van
tante Da is, gek genoeg, een relativering te vinden. Vanwege de blijkbaar lage
kwaliteit van de oorspronkelijk Nederlandse inzendingen wilde de jury deze prijs
aanvankelijk niet uitreiken. Ze besloot dat uiteindelijk toch te doen, maar wel in een
leeftijdscategorie die eigenlijk te laag is, namelijk zes tot tien jaar. Voor de categorie
vanaf tien jaar wilde de jury echter al Oorlogswinter van Jan Terlouw bekronen. De
lof voor het verhaal van Barnard is relatief kort, maar krachtig. De jury noemt het
‘een vrolijk verhaal over een zeer aktueel onderwerp’ en vindt dat de mogelijke
problemen rond buitenlandse werknemers ‘op voor kinderen begrijpelijke wijze,
origineel en nuchter verwerkt’ zijn. Een belangrijke toevoeging, die
hoogstwaarschijnlijk de volle instemming van Barnard heeft gehad, is dat het boek
zich ‘bij uitstek [leent] voor gesprekken over dit onderwerp, thuis of op school’.3
De toelichting van de jury van de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, de
prijs die Barnard in 1982 kreeg, is opvallend genuanceerd. Het bevat in kort bestek
een typering van met name de verschillen in stijl tussen Barnards boeken uit de jaren
zeventig, waarin sprake is ‘van een toenemend engagement’. De jury typeert De
Marokkaan en de kat van tante Da als een avonturenverhaal, maar wel een waarmee
Barnard het genre heeft vernieuwd:
In tegenstelling tot wat in het genre gebruikelijk is, hoeft er in dit verhaal
echter geen internationale smokkelaarsbende opgerold te worden en
ontbreekt ook de bijbehorende zwart-wit-tekening [...]. Door deze
problematiek aan te snijden èn door de humor die het verhaal daarnaast
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Het juryrapport bij Kon hesi baka heb ik vooralsnog niet op internet kunnen vinden.
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bevat, levert Barnard een bijdrage aan de vernieuwing van dit populaire
genre.
Een kanttekening is er wel, namelijk dat de afloop van het verhaal traditioneel is:
alle problemen worden iets te gemakkelijk opgelost. Dat ze het liefst moeten worden
opgelost, daarover had Barnard in 1973 al zelf het volgende gezegd:
[...] er moet wel wat rottigheid in, dat is een onderdeel van het echte leven
[...]. Maar ik vind ook dat kinderboeken niet te somber moeten aflopen,
je moet op z'n minst de mogelijkheid openlaten dat het goed komt - ook
problemen als die van de stadssanering en de gastarbeiders. Hier komt
alles op z'n pootjes terecht met hulp van tante Da, een enig mens, een echte
Jordaanse. (Krans, 1973)
Over Kon hesi baka is de jury positiever: ‘[...] de problematiek is geheel in het verhaal
verwerkt en verbonden met de emoties van de verhaalpersonen. Het verhaal wint
daardoor aan ernst, de informatie aan herkenbaarheid.’ De jury ziet bij Barnard een
gedrevenheid als het om de onderwerpen gaat. Het is dan ook ‘vooral om de ernst
en de echtheid waarmee deze auteur zijn lezers tegemoet treedt, het innerlijk gehalte
en de overtuigingskracht van zijn boeken’ dat Barnard de prijs krijgt.

Barnard geboekstaafd
Hoewel Barnard vandaag de dag geen nieuw lezerspubliek heeft gekregen, is hij wel
degelijk nog aanwezig in literatuurgeschiedenissen, encyclopedische werken en
andere overzichtswerken. Wie deze onder de loep neemt, ontdekt dat de nadruk op
zijn werk uit de jaren zeventig ligt en met name op De Marokkaan en de kat van
tante Da en/of Kon hesi baka. Ook in de beoordeling en typering van het werk en
de schets van zijn ontwikkeling als schrijver zijn veel overeenkomsten te constateren.
In de eerste relevante geschiedschrijving, namelijk De hele Bibelebontse berg uit
1989, bespreekt Kees Fens Barnard op de vier pagina's die in het lijvige boek van
700 pagina's worden gewijd aan ‘het maatschappijkritische
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kinderboek’ in de gehele twintigste eeuw. Fens spreekt hierbij van ‘politieke
onderwerpen’ die kinderen wel degelijk interesseren, over misstanden in de wereld
waarop kinderen heel emotioneel kunnen reageren, en over maatschappijkritiek die
‘in een aansprekende vorm [...] wel besteed [is] aan kinderen’ (1989, p. 454). De
termen lopen hier enigszins door elkaar. Barnards boeken gaan, aldus Fens, na zijn
plaatsing van Jan Terlouws Oosterschelde windkracht 10 in het politieke én
maatschappelijke debat over het milieu, ‘over het andere grote politieke complex
van de jaren zeventig, dekolonisatie en racisme’ (p. 457). Even terzijde: Barnards
schrijverscarrière is niet beperkt tot de jaren zeventig, maar de indruk wordt hier wel
gewekt dat al zijn boeken gerelateerd kunnen worden aan de genoemde thema's. Fens
schenkt vervolgens alleen aandacht aan Kon hesi baka, dat volgens hem op twee
elementen is gebouwd:
[...] de ene kant is het een aardig en interessant verhaal over een meisje
dat van de ene naar de andere cultuur reist en zich daar een plaats moet
zien te veroveren. Dat is genoeg om een mooi boek te maken. Het andere
element is de maatschappijkritiek. Georgien is een slachtoffer van de
koloniale politiek van Nederland en als ze in Nederland komt merkt ze
dat er zo iets als racisme bestaat. (pp. 457-458)
Een kritiekpunt van Fens is dat het boek zo vol met gebeurtenissen staat, dat
personages niet genoeg uit de verf kunnen komen om karakters te worden. Fens
eindigt de bespreking met een wat kinderlijk geformuleerde constatering vanuit het
perspectief van een niet-Surinaamse lezer:
Georgien, Herwin, hun oom en tante, hun moeder en hun vader, hun
vriendinnen en vrienden zijn allemaal aardige mensen met een Surinaamse
tongval en Surinaamse gewoonten. Zo zijn Surinamers, denk je als je het
boek gelezen hebt, wat gemeen om ze zo minachtend te behandelen. (p.
458)
In de nog niet zo lang geleden verschenen literatuurgeschiedenis Een land van waan
en wijs halen Rita Ghesquière en Vanessa Joosen zowel De Marokkaan en de kat
van tante Da als Kon hesi baka aan, maar nu in de
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context van gezinsboeken en schoolverhalen, en specifiek in het kader van de
ontwikkeling van Vlaanderen en Nederland vanaf de jaren zestig tot een multiculturele
samenleving en het verschijnsel dat gezinnen met een niet-westerse achtergrond
steeds vaker centraal staan in jeugdboeken. Hierbij noemen de auteurs Henk Barnard
‘een voorloper die kinderen wilde stimuleren om na te denken over de multiculturele
samenleving’ (Ghesquière & Joosen, 2014, p. 341). Hier wil ik graag de volgende
opmerking van recensent Bregje Boonstra aan toevoegen, namelijk dat Barnard zich
als schrijver bezighield ‘met de problemen van etnische minderheden [...] nog voor
het woord multicultureel was uitgevonden’ (Boonstra, 1982).
In Het ABC van de jeugdliteratuur, een lijvig overzichtswerk met auteurs, wordt
meer aandacht besteed aan Henk Barnard. Gezien zijn opname behoort hij volgens
de samenstellers dus tot de auteurs ‘die tot de canon van de kinder- en jeugdliteratuur
worden gerekend of bekendheid genieten bij een breed publiek’ (Linders et al., 1995,
p. 6). Barnard wordt een betrokken schrijver genoemd, wiens werk, zo wordt gesteld,
in de jaren zeventig veel waardering oogstte, omdat in die jaren ‘maatschappijkritische
initiatieven op veel sympathie konden rekenen’ (p. 32). In de typering van zijn werk
wordt op een ontwikkeling gewezen van ‘fantasierijke verhaaltjes voor jonge kinderen’
naar ‘vlot geschreven, realistische boeken die blijk geven van een grote
maatschappelijke betrokkenheid’ (pp. 32-33). Die laatste soort verhalen betreft De
Marokkaan en de kat van tante Da, Kon hesi baka en Laatste nacht in Jeque. Een
titel uit 1982 hoort ook in dit rijtje thuis: ‘Met Hier ben ik dan [...] bereikte Barnard
een synthese tussen het vlotte avonturenboek en de serieuzer uitgewerkte Derde
Wereld-boeken’ (p. 33). Werk uit de periode daarna wordt niet besproken op het
bestek van de twee pagina's. Dat hangt wellicht samen met de constatering dat
volwassenen Barnard vooral waarderen om zijn Derde Wereld-boeken en dat zijn
werk vooral populair was ‘in de tijd dat de beschreven problemen actueel waren’ (p.
33).
In Leesbeesten en boekenfeesten, waarin jeugdliteratuur vanuit verschillende
perspectieven wordt belicht, beschrijft Jan van Coillie in één hoofdstuk de
geschiedenis van de jeugdliteratuur in een notendop van de Middeleeuwen tot en
met de twintigste eeuw. Hierin komt de naam van Barnard voorbij in de alinea's over
de ontwikkelingen in de jaren zeventig:
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De problematiek in jeugdboeken werd in die jaren ook opengetrokken
naar politiek engagement en naar de derde wereld. Henk Barnard was zo'n
geëngageerd auteur. Hij maakte onder meer naam met Kon hesi baka
(1976) over de confrontatie van de Surinaamse en de Nederlandse cultuur.
(Van Coillie, 2002, p. 284)
Van Coillie heeft in zijn boek inhoudelijk verder geen aandacht besteed aan titels
van Barnard.
In de Encyclopedie van de jeugdliteratuur is Barnard te vinden in een lemma met
zijn naam en onder een lemma op basis van een titel, in dit geval Kon hesi baka. In
de korte beschrijving van zijn leven en werk had de volgende typering van zijn werk
misschien wel wat toelichting verdiend: ‘De goed gedocumenteerde inhoud kreeg
meer nadruk dan de literaire vorm’ (Van Coillie et al., 2004, p. 29).

De schroothoop op?
Barnard was zelf altijd erg duidelijk over welke verhalen hij voor zichzelf als schrijver
zag weggelegd en wat de functie van zijn verhalen was. Dit bleek al uit het citaat in
de titel van dit artikel. Nog stelliger dan dit citaat is de volgende uitspraak van
Barnard: ‘Mijn boeken en films moeten nu functioneren, in deze tijd en daarna mogen
ze wat mij betreft de schroothoop op’ (Van den Hoven, 1980, p. 106). Het zou mijns
inziens toch onjuist zijn om de in dit artikel aangehaalde titels enkel en alleen als
pamfletten te zien, en de schroothoop als definitieve rustplaats van Barnards werk,
om meer dan één reden. Zijn werk is divers qua uitwerking van thema's en qua vorm,
het bevat spanning en humor, het roept belangrijke morele vragen op over ‘ons’
verleden en onze omgang met anderen en kan nog steeds uitstekend functioneren in
het onderwijs. Ik sluit me daarom graag aan bij wat Lieke van Duin eind jaren tachtig
schreef, namelijk: ‘Henk Barnard mag dan zeggen “ik schrijf niet voor de
eeuwigheid”, romans als dezen [sic] blijven waardevol als waarheidsgetrouw
tijdsbeeld’ (Van Duin, 1989). Hieraan kan ik alleen nog maar toevoegen dat ze ook
waardevol en bruikbaar zijn in deze tijd, waarin de ogenschijnlijk tijdgebonden
thema's, zoals migratie en racisme, eigenlijk alleen maar pregnanter zijn geworden
en we nog steeds be-
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hoefte hebben aan auteurs die in staat zijn om zo authentiek mogelijke portretten te
schetsen van iedereen in ‘het beloofde land’.
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Heymans, penselen en progressieven
Illustraties in jeugdliteratuur in de jaren zeventig
Henk van Viegen
De jaren zeventig van de vorige eeuw is het decennium van de start en/of de doorbraak
van enkele grote namen in de geschiedenis van de Nederlandse
kinderboekenillustratie: Margriet Heymans, Thé Tjong-Khing, Dick Bruna, Max
Velthuijs, Mance Post, Harrie Geelen, Wim Hofman en, nog net aan het eind van
het decennium, Joke van Leeuwen. Voor een deel maakten ze naam in de
jeugdliteratuur door met succesvolle, bekende schrijvers samen te werken. Miep
Diekmann haalde Thé Tjong-Khing definitief de jeugdliteratuur binnen, Imme Dros
haalde Harrie Geelen over voor haar te illustreren. Carl Hollander startte het
decennium met fraaie tekeningen voor Minoes van Annie M.G. Schmidt, maakte
nieuwe tekeningen van Pippi Langkous voor een verzamelbundel (1972), die door
Astrid Lindgren zelf zeer gewaardeerd werden, en vormde een succesvol duo met
Paul Biegel. Mance Post was een tijdje de huistekenaar van Guus Kuijer.
In de zeventiger jaren is er een sterke aandacht voor de realiteit en het engagement
in de jeugdliteratuur. Op Velthuijs en Bruna na hebben bovengenoemde illustratoren
in deze jaren werk geleverd voor realistische en maatschappijbetrokken jeugdboeken.
In deze bijdrage worden, met als hoofdlijn de achtereenvolgende Gouden Penselen,
enkele typerende aspecten van en denken over illustratie in de jaren zeventig
bespreken.1 Na een iets uitgebreidere aandacht voor Margriet Heymans als eerste
winnares van het Gouden Penseel ligt de focus op de wijze waarop de meer op
realisme en engagement gerichte schrijvers en beoordelaars tegen de functies van
illustraties aankeken.

1

Voor een totaalbeeld kan men terecht bij Saskia de Bodts De verbeelders (2014) en de nieuwe
jeugdliteratuurgeschiedenis Een land van waan en wijs (Ghesquière, Joosen & Van
Lierop-Debrauwer, 2014).
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Het decennium van het engagement
Over de in de jaren zeventig actieve illustratoren zijn we vrij aardig geïnformeerd
door twee publicaties. De eerste, Staan er plaatjes in? (Leguyt & Sigar, 1980),
verscheen naar aanleiding van een bescheiden tentoonstelling in boekhandel Lankamp
en Brinkman in Amsterdam. Elke deelnemende kunstenaar krijgt een minibiografietje
en mag kort vertellen over zijn werk en zijn voorbeelden. Ten slotte krijgen we enkele
titels van het werk van de desbetreffende illustrator. Twee jaar later namen Dolf en
Sarah Verroen deze formule, en een aantal teksten, van deze eenvoudige catalogus
over in Over illustratoren en illustraties (Verroen, 1982). De lijst illustratoren werd
flink uitgebreid. Bij een behoorlijk aantal illustratoren werd een interessant element
toegevoegd, namelijk als de betreffende illustrator antwoord gaf op de vraag of hij
het belangrijk vond dat het te illustreren werk maatschappijkritisch was. Vier van de
geïnterviewden, Joep Bertrams, Jansje Bouman, Jan Braamhorst en Marion Crézee,
geven aan graag geëngageerde boeken van tekeningen te voorzien. Ongeveer evenveel
illustratoren zien niets in zo'n uitgangspunt: Hans Henkens, Annemie Heymans en
Paul Hulshof. Anderen, waaronder Henk Kneepkens, Fiel van der Veen en Dick van
der Maat, geven aan het liefst realistisch te werken.
De vraag van de Verroens was uiterst relevant. Als er iets kenmerkend genoemd
wordt voor de jaren zeventig, is het wel de specifieke aandacht voor de complete
dagelijkse werkelijkheid in kinderboeken (milieuproblemen, politiek, geweld,
seksualiteit, echtscheiding, de derde wereld, enzovoort). Dit was enigszins voorbereid
in de jaren zestig, maar het leidde begin jaren zeventig in elk geval duidelijk tot de
roep om maatschappijkritische en/of -betrokken kinderboeken. Die roep kwam voor
een flink deel uit allerlei werkgroepen op het gebied van jeugdliteratuur, vanuit
socialistische, feministische, en anderszins geëngageerde en progressieve hoek.
Vanaf 1972, toen Jan Terlouw de Gouden Griffel won met Koning van Katoren,
zie je boeken die je met gemak geëngageerd kunt noemen Gouden (en Zilveren)
Griffels binnenhalen. De bekroonde boeken geven volgens de jury's een goed beeld
van het gehandicapte kind, de oorlog, van culturele verschillen, enzovoort. Hoe zit
dat bij de bekroningen van de in deze jaren gestarte prijs, het Gouden Penseel?
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Het Gouden Penseel
In 1972 werd het Gouden Penseel ingesteld. Prijzen voor illustraties moeten kennelijk
iets achter die voor de teksten aanlopen: de prijs voor het best geschreven jeugdboek
was er al sinds 1954 (tot 1971 onder de naam Kinderboek van het jaar). De
internationale Hans Chr. Andersen-prijs van IBBY had al in 1956 een prijs voor
schrijvers, maar in 1966 kwam er pas een prijs voor illustratoren. De instelling van
het Gouden Penseel is een zeer belangrijk moment voor de illustratie van
jeugdliteratuur van de jaren zeventig. Er was al lang over zo'n prijs gesproken: in
1969 kondigt de CPNB een jaarlijkse aanmoedigingsprijs aan, wat een jaar later
resulteerde in een prijs voor het beste Nederlandse kinderkijkboek, Stoep af, stoep
op. Een verkeers-kijk-leestekenboek van Ton Hoogendoorn. Pas drie jaar later werd
het eerste Gouden Penseel uitgereikt. De eerste jaren was het een aanmoedigingsprijs
voor een illustrator of illustratrice van wie het werk nog niet algemeen bekend was.
In 1977 werd dit principe losgelaten en kreeg simpelweg het best geïllustreerde
jeugdboek de prijs. Gevestigde namen als Dick Bruna, Max Velthuijs, Fiep
Westendorp en Carl Hollander konden nu meedingen naar de prijs.
In het algemeen kunnen we stellen dat illustraties in kinderboeken met de instelling
van het Gouden Penseel meer onder de aandacht van het grote publiek kwamen.
Vrooland-Löb (1973) verwacht veel van de prijs, die
... zou kunnen leiden tot de emancipatie van de boekillustrator en het tot
stand komen van een klimaat waarin de illustratie los van de tekst een
belangrijk en zelfstandig leven kan leiden in plaats van (maar al te vaak)
de sluitpost op de begroting te zijn. (p. 379)
Of ze hier vooral doelt op de positie van de illustrator of al denkt in de richting van
autonomisering van de illustratie, is niet helemaal duidelijk.

Het eerste winnende boek: Hollidee de Circuspony
De eerste winnaar van het Gouden Penseel, in 1973, was Margriet Heymans. Ze
tekende al een jaar of vijftien, maar diende blijkbaar nog aangemoedigd te worden.
Ze was niet geheel onbekend en had zelfs al een internationaal
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geproduceerd boek op haar naam, maar dan samen met haar zus Annemie, eveneens
illustratrice: Het Poppenfeest (1971). Heymans' winnende boek Hollidee de
Circuspony werd in het verschijningsjaar 1972 ook uitgebracht in Duitsland, Engeland
en Denemarken.

Het aanmoedigingsaspect van de prijs in dat eerste jaar is goed terug te zien aan de
woorden van de jury. Het gaat hier niet om het best geïllustreerde werk, want er zijn
duidelijk nog wel verbeterpuntjes: ‘Technisch lijkt het zelfs soms wat onbeholpen
en het gebruik van kleur is vaak niet zo effectief.’2 J.P. Br., in de Volkskrant van
27-1-1973, vindt daarom een Gouden Penseel voor dit boekje overdreven.
In het juryrapport komen twee andere talentvolle illustratoren voor: Jansje
Fluit-Bouman, liefhebster van geëngageerde kinderboeken (maar zij kon natuurlijk
niet winnen met haar vader Bert Bouman in de jury), en Veronica van Vliet, in deze
jaren onder andere een beetje bekend geworden door de uniforme omslagen voor de
klassieken in de reeks Oud Goud van uitgeverij Van Goor. Wellicht was Van Vliet
technisch de meest begaafde, maar Heymans' illustraties waren voor de jury simpelweg
het meest speels, geestig en echt op kinderen gericht. Ze vormden ook een zeer sterke
een-

2

www.leesplein.nl/assets/juryrapporten/penseel-goud-1973.html
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heid met de tekst.3 Dat laatste is een curieuze uitspraak. Heymans (Van Dijk &
Mooren, 1981, p. 26) schaamde zich voor de tekst van het boek, die iemand op de
uitgeverij stevig onder handen genomen had. Het liefst had ze de naam vermeld
gezien van de bewerkster die de tekst uitbreidde en ‘versuikerde’ met
verkleinwoordjes. Toen ze de prijs kreeg, realiseerde ze zich dat nu iedereen die tekst
zou gaan lezen. Ze deed haar best in interviews dit bewerkingsfeit stevig te vermelden,
gekoppeld aan het advies de Engelse tekst erbij te nemen, die wel in orde was. Die
versie bevat inderdaad een veel minder uitgebreide tekst, en er wordt van alles aan
de lezer/kijker overgelaten. Mede daardoor is de lay-out ook stukken beter dan de
eenvormige (en ook bekritiseerde) opmaak van de Nederlandse editie, die overigens
na de Engelse kwam.
Het belang van de hechte relatie tussen tekst en illustratie is een cruciaal element
in de beoordeling van en theorievorming rondom kinderboeken met illustraties.
Illustratie en tekst dienen elkaar te versterken. De illustrator toont wat de schrijver
heeft weggelaten (Verroen, 1982, p. 18), sterker nog: de schrijver laat zelfs bewúst
weg om ruimte te maken voor de illustrator, zonder wie de interpretatie nooit volledig
kan zijn (Eykman, 1979; Diekmann 1978). Daarom ook past niet elke illustrator bij
elke schrijver. Het woord artisticiteit valt opvallend weinig (en dan eerder als
waarschuwing: artistiek doen), en de gedachte dat een illustratie in een jeugdboek
autonome kunst zou zijn, komt al helemaal nauwelijks voor. De eerste Penseel-jury
stond hier dus niet op scherp en Heymans had alle reden tot kritiek: de tekst was op
relatief veel plekken een belediging voor haar illustraties.
Hollidee de circuspony heeft een bekende structuur (thuis - avontuur - thuis). Een
meisje woont in haar eentje in een huis aan een weitje. Er zijn wat beesten en op een
dag schuift een zwijgende pony aan. Ze duwt het beest naar binnen, stopt het in haar
bed en een dag later begint het te praten. Het is een heuse circuspony. Na 53 kunstjes
ingestudeerd te hebben, gaan ze op reis, treden op, ontmoeten reus Witneus, krijgen
het koud en gaan onder de aarde door naar de andere, warmere kant van de wereld,
tot Hollidee terugverlangt naar het weitje. Witneus brengt ze terug naar huis.

3

Het belang van die eenheid als beoordelingscriterium schijnt al in een vroeg stadium van het
denken over een prijs voor illustratoren een rol te hebben gespeeld (zie Mooren, 2000, p.
145).
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Dit wordt allemaal met de grootste vanzelfsprekendheid verteld en met wat grijs-,
groen- en bruin-roodtinten getekend.
Het is al een volbloed Heymans: een enigszins eigenaardig kind-hoofdpersonage,
met atypische anatomie en stijve kleding, dat wat rondzwerft. Vaak komt er in haar
boeken nog iemand of een dier bij, ook een tikje bijzonder, en van een gezin is zelden
sprake. Er is een tijdloze wereld waarin modern en oud simpelweg door elkaar lopen,
net als het alledaagse en sprookjesachtige of vreemde.
Het boekje was snel uitverkocht. Er kwam geen herdruk, maar Heymans had zeker
baat bij de prijs. Ze kreeg een tentoonstelling in het CPNB-informatiecentrum en in
het jaar na haar bekroning was ze met stip de grootste leverancier van tekeningen
voor de editie van Lemniscaat van Grimms Sprookjes voor kind en gezin.

Engagement bij Heymans en anderen
In de topjaren van het anti-autoritaire kinderboek (Kok, 1979, p. 40) en vlak voor
het realistisch/progressieve geluid van Diekmanns Total loss, weetjewel (1973), was
er geen sprake van engagement in het vrij lieve Hollidee de Circuspony. Op de vraag
van de Verroens naar de must daarvan gaat Margriet Heymans in hun boekje niet in.
Dat die vraag echter in 1973 actueel was, blijkt uit een interview van Heymans met
Literama van de NCRV.4 Geheel volgens de tijdgeest komt de vraag: ‘Ben je nog
van plan in andere prentenboeken, die je in de toekomst ongetwijfeld zult gaan maken,
een, wat men dan noemt, grote geëngageerdheid met deze tijd te leggen?’ Ze
antwoordt:
Dat ben ik zeker van plan, want ik ben erg betrokken bij alles wat er
gebeurt: politiek, ontwikkeling, opvoeding enz. Tot nu toe is het eigenlijk
alleen betrokkenheid geweest met iets van het leven van mijn kinderen.
Maar ik zou best een boek willen maken dat er wat dichter bij staat. Ik zou
dus geëngageerd willen tekenen zonder de openheid weg te hoeven laten.

4

29 oktober 1973, 19.30-20.00 uur. De transcriptie van het interview is te vinden in de
knipselmap ‘Margriet Heymans’ van het Letterkundig Museum in Den Haag.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

183
In haar ogen kan dat ook best voor kleuters: de maatschappij is niet iets wat zich
buiten de beslotenheid van het gezin ontwikkelt. Van een boekje met eigen tekst en
tekeningen op dit punt is het niet gekomen in de jaren zeventig. Wel illustreerde ze
een speciaalnummer van het maandblad Vredesopbouw (1976/1, Agressie in de
kleuterwereld) en net aan het eind van het decennium kreeg ze de opdracht tekeningen
te maken bij een volksverhalenbundel van de feministische uitgeverij Sara: Rafelkap
en andere verhalen (1980), met actieve meisjes en vrouwen in de hoofdrol.

Het is moeilijk te beoordelen of Heymans' tekeningen deze progressieve teksten
‘artistiek tegenwicht’ bieden zoals De Bodt (2014, p. 239) graag wil. Want wat is
dat precies? De Bodt meent dat niet veel illustratoren graag mee wilden gaan in het
realistische, maatschappijkritische, anti-autoritaire en betrokken werk. Als ze
(illustratoren als Mance Post, Jansje Bouman en Marion Crezée) het al deden, kregen
ze het eigenlijk niet voor elkaar dit op een artistiek vernieuwende manier te doen.
De Bodt is nogal somber over het niveau van de illustraties: ‘De meeste illustratoren
uit de tijd van de anti-autoritaire kinderboeken onderstrepen en verduidelijken de
inhoud eerder op realistische wijze [...] dan dat zij recalcitrante teksten van artistiek
tegenwicht voorzien’ (p. 239). Ungerer en Sendak worden ons voorgehouden als
voorbeelden van hoe het wel moet:
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Internationaal sloot de Nederlandse kinderboekenillustratie nauwelijks
aan bij grootheden als Tomi Ungerer (1931) en Maurice Sendak
(1928-2012), die een min of meer agressieve stijl aan een dito inhoud
koppelden en echt maatschappelijk geëngageerd waren. Deze buitenlandse
illustratoren stelden niet alleen in woorden, maar ook in de bijbehorende
illustraties een wereldbeeld aan de orde dat nog altijd actueel is, terwijl
de menselijke verhoudingen de lezer nog schokken. (p. 241)
Bij deze enigszins hoogdravende woorden staat een illustratie van Ungerers De Bolles
gaan spelonken (1979), een, los van de context, nogal simpel prentje.
We zien enkele in silhouet weergegeven heren een tikje karikaturaal met elkaar
vechten, wat de tekst al zegt: ‘Ze sloegen elkaar buiten westen.’ Is dit een voorbeeld
van ‘artistiek tegenwicht’, agressieve stijl en agressieve inhoud? Bovendien wordt
hier gesuggereerd dat het engagement van de Nederlanders niet erg veel voorstelt.
Volgens De Bodt zijn alleen Carl Hollander, Friso Henstra en Thé Tjong-Khing
illustratoren die niet de discrepantie laten zien tussen de inhoud van de anti-autoritaire
teksten en de stijl waarin ze geïllustreerd werden (p. 243). De naam van Thé
Tjong-Khing wordt hier een beetje plichtmatig genoemd, want voorbeelden ervan
krijgen we niet: in het speciaal aan hem gewijde hoofdstuk komt zijn werk uit de
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jaren zeventig of voor de realisten/progressieven niet aan de orde. Dat Henstra hierbij
staat, heeft hij te danken aan zijn werk in de jaren tachtig. Tegen de naam van
Hollander zullen weinigen bezwaar maken.
Een illustratrice bij wie we wél die discrepantie zien, is Mance Post, stelt De Bodt.
Ze zet een illustratie van haar uit een Madelief-boek van Guus Kuijer naast dat van
Ungerer. Inderdaad, een enigszins vriendelijk plaatje: Mance Post kreeg die kritiek
vaker op haar vroege werk. Maar De Vreede (1980) en (vooral) Van Wijk-Sluyterman
(1982, pp. 100-101) zijn vlak na het decennium wel positief, evenals de jury van de
Deutscher Jugendliteraturpreis, die schrijver én illustrator bekroonde voor Krassen
in het tafelblad (1978). Liefkozend werd Post door lezers de moeder van Madelief
genoemd en door de auteur zijn oog. De Bodt zet haar als volgt weg: ‘denk aan de
“klassieke” kindertekeningen van Mance Post’ (p. 239).
De Bodt besteedt in elk geval áándacht aan de illustraties bij wat progressievere
teksten. De theoretici van het geëngageerde kinder- en jeugdboek, Van den Hoven
(1994), Peeters (2010) en de chroniqueur van het Schrijverscollectief Van Tilburg
(1996), hebben het er niet over.5 Maar naar mijn idee is De Bodt gericht op een
artistiek surplus. Zoals hierboven is aangegeven: de hoofdzaak lijkt een homogeen,
harmonieus geheel te zijn, waarbij schrijver en illustrator elkaar versterken. Direct
bij de instelling van het Gouden Penseel zie je recensenten zelfs wijzen op het
mogelijke gevaar van artistieke mooidoenerij van de prijs, zoals Frans Duster (in De
Tijd van 26 oktober 1973). Hij vindt het prima, die toenemende aandacht voor
illustraties in kinderboeken, als het maar niet gaat leiden tot overdreven aandacht en
etaleren van kunstzinnigheid en tekenvaardigheid. Dat past in de ideeën van de
realisten/progressieven dat artisticiteit (literair of kunstzinnig) in toom gehouden
dient te worden: de boodschap moet niet ondergesneeuwd raken. Kok (1979, pp. 52,
55) en Dankert (1977) wijzen erop dat de illustratoren van anti-autoritaire en
anderszins progressieve teksten bewust afweken van gevestigde illustratoren met
hun ‘konventionele, steeds meer op het uiterlijk effekt spekulerende illustraties van
jeugdboeken’ (p. 13). Dat

5

In de inleiding van Van Tilburg staat enkel een vriendelijk, maar over de illustraties
nietszeggend zinnetje: ‘Als laatste dien ik nog te vermelden dat het Schrijverscollectief zijn
grootheid mede te danken heeft aan de altijd zeer verzorgde tekenaars en illustratoren
(bijvoorbeeld Bert Bouman, Leo Eland en Bab Sijée)...’
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kan volgens hen door soberheid (vooral bij de socialisten) waardoor het inhoudelijke
dus volop de aandacht krijgt, of heel andere technieken. Ik zou eraan toe willen
voegen dat dat afwijken van gevestigde illustratoren ook kan door meer openheid
en taboedoorbreking. In de woorden van Karel Eykman (1976, p. 18): je maakt een
boek voor kinderen, om de wereld voor hen begrijpbaar te maken, niet voor je eigen
artisticiteit. Wat niet betekent dat de illustrator niet het beste uit zichzelf naar boven
moet halen in duidelijkheid of vindingrijkheid of aanvulling. Eykman is in deze jaren
hét voorbeeld van een geëngageerd schrijver die zich steeds verzekert van een
illustrator die erg goed past bij het specifieke boek: Bert Bouman voor zijn
bijbelverhalen, de vogeltekenaar Charles Donker voor zijn De vreselijk verlegen
vogelverschrikker (1976) en Jansje Bouman bij de realistische boeken over
achtstegroepers (De Gorterbuurt, 1976-1978), de laatste met gedetailleerde beelden
van ruziënde ouders, acties voor het goede doel, seksblaadjes en seksuele voorlichting.

Margriet Heymans is in deze jaren een voorbeeld van een illustrator die met genoegen
geëngageerde teksten illustreerde (Heymans, 1981, p. 17), ook al maakte ze in die
jaren meer tekeningen bij ander werk.
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Volgende winnaars van het Gouden Penseel
Dat het lievige niet synoniem is met Heymans bleek direct een jaar later (ook in de
Grimm-sprookjes). Wim Hofman wint, met Heymans in de jury, met Koning
Wikkepokluk de Merkwaardige zoekt een rijk. Licht geëngageerd (een autoritaire
vorst wordt niet geaccepteerd), binnen een fantasierijk verhaal, maar wel met een
heel progressief element: een zwart omslag, dat was nog nooit vertoond bij een
kinderboek.6 Het boek werd snel herdrukt na het winnen van de prijs en is nog steeds
verkrijgbaar.
Paul Hulshof won het Gouden Penseel in 1975 voor zijn omslag en tekeningen in
Iolo komt niet spelen van Alet Schouten. Het boek won ook een Gouden Griffel en
hiermee was het dus het eerste boek dat twee keer goud kreeg.7 Hulshofs illustraties
zou je ‘realisme met een twist’ kunnen noemen, bij een realistische jeugdroman. Van
de roep om engagement moest Hulshof niets hebben (Verroen, 1982, p. 43; Husken,
1991, p. 52): hij vond dat dogmatisch gedoe. Alleen in de vorm kon je volgens hem
vernieuwend zijn, een van de helderst geformuleerde antwoorden op dit punt in het
boekje van de Verroens. Het winnende boek kreeg een tweede druk in het jaar van
de bekroning.
In 1976 werd een sprookjesboek bekroond, Sprookjes en vertellingen van Andersen,
niet bepaald een favoriet genre van de realisten en progressieven. Evengoed hebben
hun ideeën volgens Van Coillie (2008, p. 30) wel invloed gehad op de illustraties in
sprookjesedities in de jaren zeventig; geweld en bloot tonen werd, vooral in de meer
verantwoorde uitgaven, steeds meer mogelijk. De illustratrice, Lidia Postma, brak
er meteen mee door. De keizer durfde ze nog niet bloot neer te zetten, dat gebeurde
pas in haar versie van De nieuwe kleren van de keizer en drie andere vertellingen in

6

7

Vrooland-Löb (Schuurman/Vrooland-Löb, 2002, p. 53) vindt het ‘verrukkelijk intrigerend
donker en volwassen ogend’ en Hofman is in 1991 (Husken, p. 53) nog altijd lyrisch over
het feit dat dit boek sowieso mocht verschijnen, met dat duistere omslag. Ook over wat de
bekroning opleverde voor zijn schrijverschap, trouwens.
En niet Kleine Sofie en Lange Wapper zoals De Bodt (2014, p. 264) stelt: ‘... het enige boek
dat ooit zowel een Gouden Griffel als een Gouden Penseel kreeg.’ Dan was er daarvoor in
elk geval nog Wiele wiele stap dat in 1978 twee keer goud haalde. Op hun beurt claimen
Akveld en Terhell (2011, p. 47) de primeur voor Wiele wiele stap: ‘Dubbel goud voor één
kinderboek, dat was niet eerder vertoond.’ Zou het komen doordat Enschedé en Beeke (2004)
Iolo komt niet spelen verdonkeremaand hebben in hun overzicht achterin van de Gouden
Griffels?
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1982, pontificaal, op het voorplat. Postma voelde zich zeer aangemoedigd (Husken,
1991, p. 50), en het boek werd een groot succes.

Teleurgestelde en tevreden geëngageerden
Tot 1977 is er opvallend weinig geklaag over de bekroningen (terwijl het bij de
Griffels kritiek regent, zie het artikel van Bea Ros in dit nummer). Dat komt uiteraard
doordat de gekozen boeken nog hun beperkingen mogen hebben, die door de jury al
benoemd zijn. Boonstra (1982) verklaart het gebrek aan kritiek op bekroningen voor
het hele decennium als volgt: ‘De reden ligt mogelijk in een veel grotere
terughoudendheid om zich deskundig te achten over beeldende kunst te oordelen.
Daarentegen weten grote groepen hoe het moet in het leven, dus hoe je moet
opvoeden, dus hoe je kinderboeken beoordeelt’ (p. 197). De bekroning van 1977 lag
wel enigszins onder vuur, zij het niet echt op grond van de illustraties. De jury koos,
nu iedereen mocht meedoen, simpelweg voor het boek met wat ze als de beste
illustraties beschouwde, in harmonie met de tekst: Het goedige monster en de rovers
van Max Velthuijs.
De Werkgroep Kinder- en Jeugdliteratuur Eindhoven, die ruimte kreeg om te
reageren op de bekroningen in En nu over jeugdliteratuur (1976, pp. 10-11), had
bezwaar tegen de brave goed-foutmoraal van het simpele verhaaltje en de
verheerlijking van ouderwets arbeidsethos. Velthuijs reageerde dat hij zich niet bezig
hield met het weergeven van de realiteit (Linders, 2003, pp. 113-114). Jammer voor
de progressieven, maar dankzij de prijs gingen in een jaar tijd achtduizend exemplaren
over de toonbank, waaronder die van de tweede druk.
1978, daarentegen, is een goed jaar voor de progressieven. De jury had Jan Marinus
Verburg verkozen, een illustrator die in het boek van de Verroens niet voorkomt.
Dat is niet vreemd: Tom Tippelaar is zo'n beetje het enige kinderboek dat hij
geïllustreerd heeft.
Het is een fantasieverhaal dat start in de realiteit met gepest worden; aan het eind
is Tom daar niet meer bang voor. Het is uitbundig geïllustreerd, boordevol details
en geintjes. Wat de progressieven goed moet zijn bevallen, is de manier waarop de
hoofdpersoon actie onderneemt om van zijn probleem af te komen: zelf, zonder de
hulp van volwassenen. In het boek
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staan uitbreidende, en ook zeer vrije illustraties (zoals naakten, een man met drie
piemels en een vrouw met drie borsten), met ook nog knipogen naar de volwassen
meelezer (zoals Tom Poes en heer Bommel in de vakantiefile en een geintje richting
Bob Dylan en The Band). Het boek is verder een schoolvoorbeeld van samen het
verhaal vertellen, elkaar aanvullen, met als opmerkelijk gegeven dat het boek op
naam staat van de illustrator, ‘met woorden van Annie M.G. Schmidt.’ Tom Tippelaar
beleefde drie drukken in 1977, waarschijnlijk door de grote naam van de auteur,
maar werd niet meteen herdrukt na de prijs.
Er was echter nog een winnaar in dat jaar. Miep Diekmann kreeg de Gouden Griffel
voor Wiele wiele stap. De jury vond de samenwerking tussen schrijver en tekenaar
Thé Tjong Khing zo fraai (mede dankzij vormgever Ary Langbroek) dat ze hen de
prijs wilde laten delen. Thé Tjong-Khing weigerde dat echter, hij was immers geen
schrijver. Snel besloot men toen maar een tweede Gouden Penseel uit te reiken dat
jaar (Akveld & Terhell, 2011, p 47).
Diekmann was verguld met deze dubbele bekroning. Haar opvattingen over de relatie
schrijver-illustrator waren gehonoreerd: de tekst was bewust onvolledig gelaten.
Dankzij de tekeningen (zwart-wit, want dan ziet het kind meer) zien de lezertjes hoe
de werkelijkheid in elkaar steekt, wat hen zal helpen bij het oplossen van latere
problemen op hun pad. Tegelijkertijd zag ze er de mogelijkheid in een flinke deuk
te slaan in het zoete, en voor het begrijpen van de werkelijkheid onbruikbare aanbod
van peuterboekjes: Bruna en bakerrijmpjes, met bij de laatste in de hoofdrol kinderen
die er uitzien als klein uitgevallen bejaarden (Peters, 1978). Feitelijk was het haar
tweede overwinning: in 1973 had ze Thé Tjong-Khing ook oudere kinderen een ander
uiterlijk en een andere motoriek laten bezorgen in Total loss, weetjewel, wat het einde
betekende voor estheten als Hans Borrebach.8 Een jaar voor de prijs formuleerde ze
een en ander als volgt:
Eén ding is zeker: de primaire waarde van illustratie en illustrator als
onmisbare, feitelijke informant voor het kinder- en jeugdboek is nog eens

8

Zie ook Verroen (1982, p. 16). Volgens hem illustreert Borrebach niet (want hij leest het te
illustreren werk niet), de oudere kinderen zien er steeds hetzelfde, ‘mooi’, als etalagepoppen,
uit.
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duidelijk gebleken. Nog nooit is de plaats van de illustrator binnen de
critische jeugdliteratuur van zo'n onmisbaar belang geweest. (Diekmann,
1977, p. 20)
Het boek werd een daverend succes (met al een 10e druk in 1979), evenals het
vergelijkbare Stappe stappe step (1979). Thé Tjong-Khing werd definitief
geconfisqueerd door de jeugdliteratuur.

Eind jaren zeventig
Het decennium eindigt sterk. In 1979 won opnieuw een betrekkelijke nieuwkomer,
Tom Eyzenbach, met zeer originele, collageachtige tekeningen bij een verhalenbundel
van Roald Dahl, een boek dat je ook rustig een volwassenenboek zou kunnen noemen.
Joke van Leeuwen debuteert en is direct succesvol. Verder verscheen er nog een
progressief prentenboek van Karel Eykman en Joep Bertrams: Allemaal samen (1979),
socialisme en anti-autoriteit in een notendop, met heldere en toch enigszins vreemde,
in artistiek opzicht interessante illustraties. Als er al een griffel bestaan zou hebben
voor het beste informatieve jeugdboek, dan zou het progressieve Vies is lekker (1979)
van Ivan Wolffers hoge ogen gegooid hebben. Het boek is trefzeker en
taboedoorbrekend geïllustreerd door Anne Braybon, die bijvoorbeeld niet te beroerd
is L'Origine du Monde van Courbet dunnetjes over te doen (p. 70).

Hoe ging het verder met de eerste winnares, Margriet Heymans? Voorspoedig, mogen
we stellen: de aanmoedigingsprijs heeft zeker gewerkt. Maar ondanks kinderpostzegels
(1994), drie Gouden Penselen (1973, 1988 en 1998), een Zilveren Penseel (1985),
de Woutertje Pieterse Prijs (1989) en de Nienke-van-Hichtum-prijs (1993, samen
met Annemie Heymans en 2007)
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kreeg Heymans geen portret in De Bodts De verbeelders (wat het aantal vrouwen in
het hoofdstuk over de jaren zeventig en tachtig van de nul zou hebben gehaald) en
geen plek in Akvelds Tekenaars - Kinderboekenillustratoren geportretteerd (2010).
Akveld koos negentien van de beste naoorlogse illustratoren, maar misschien was
‘activiteit’ een criterium. Het was in 2010 al een tijdje tamelijk stil rond Heymans,
wat werd bevestigd in een videoportret in opdracht van de bibliotheek van Den
Bosch,9 waarin Heymans vertelt dat er geen eigen verhalen meer komen. Prenten
leveren bij een verhaal van een ander kon dus nog wel; ze gaf ineens weer acte de
présence met een kunstprentenboek voor het Gemeentemuseum: Allemaal aan tafel
(2015), bij een tekst van Rindert Kromhout. Het ontlokte Edward van de Vendel,
ontroerd weer een boek van Heymans in handen te hebben, op zijn blog een
uitgebreide lofzang. Hij zou de tekeningen maar wat graag ‘in mooie dunne lijstjes’
aan zijn wand willen. Vrooland-Löb bezingt deze autonomisering van de illustraties
in kinderboeken al in 1997, in het feestboekje over 25 jaar Gouden Penselen:
De kinderboekenillustratie heeft zich de laatste jaren zelfs een beetje ‘uit
het boek geëmancipeerd’, doordat ze ook vaak solitair optreedt als een
uiting van toegepaste beeldende kunst (tentoonstellingen, artotheken,
ansichtkaarten). (p. 5)10
De observatie van Vrooland-Löb laat een duidelijk contrast zien met de opvattingen
van de befaamde en beruchte realisten en progressieven uit de jaren zeventig: de
behoefte aan een ‘uit het boek geëmancipeerde’ illustratie zul je bij hen niet
gemakkelijk aantreffen. Bij illustratoren zelf zien we een wisselend beeld als het
gaat om de mate van maatschappelijk engagement. De roep om maatschappelijke
betrokkenheid heeft destijds opkomende artistieke talenten soms gestimuleerd en
verder in ieder geval niet in de kiem gesmoord: het decennium vormde voor Margriet
Heymans, Thé Tjong-Khing, Max Velthuijs, Wim Hofman en anderen de basis om,
in die

9
10

Door Mijke Pol en Rob van Oijen, september 2013, t.g.v. Maand van de schrijver:
https://www.youtube.com/watch?v=5SWl8CUmm1o.
Voor een stevige en geestig geformuleerde kritiek op de autonomisering van het beeld
in het prentenboek, zie Mooren en Ghonem-Woets, 2008, pp. 91-93.
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jaren of in hun latere carrière, illustraties te maken die in een lijstje aan de wand
helemaal niet zouden misstaan.
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Poëzie op bestelling
Over de liedjes van het Schrijverscollectief
Anne de Vries
De belangrijkste kinderpoëzie van de jaren zeventig werd destijds niet als poëzie
opgemerkt. Het ging om liedjes voor televisieprogramma's en die worden nu eenmaal
niet op de literatuurpagina gerecenseerd. En toen een deel van de teksten in druk
verscheen, gebeurde dat in eerste instantie in onopvallende bundeltjes bij de kleine
Amsterdamse uitgever C.J. Aarts.
Wie aan deze kinderpoëzie voorbijgaat, krijgt een vertekend beeld van het klimaat
in de jeugdliteratuur van de jaren zeventig. Lange tijd werd het beeld bepaald door
de talloze werkgroepen uit die jaren, die kinderboeken bekeken met
politiek-maatschappelijke maatstaven, zoals de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur
uit Eindhoven, die in 1972 werd opgericht door enkele leden van Dolle Mina.
Deze werkgroep zocht boeken ‘waarin de gezagsverhoudingen door kinderen
worden gekritiseerd,’ ‘waarin piesen, poepen, piemelkijken, masturberen, vrijen
zonder taboes logisch in het verhaal voorkomen,’ ‘met “spannende avonturen” waarin
jongens en meisjes gelijkwaardige heldenrollen spelen’ of ‘met omgekeerde
rolpatronen.’ Kinderen moeten natuurlijk lezen wat ze leuk vinden, maar de werkgroep
wil dat ze de wereld ook ‘van de andere kant’ te zien krijgen. ‘Die kinderboeken
dragen een bepaald maatschappijbeeld over, dat aangevuld moet worden’ (Van
Marissing, 1972).
Ook de andere werkgroepen zagen kinderboeken als een bron van informatie over
de maatschappij. Aan literaire aspecten en de emotionele inhoud werd vrijwel geen
aandacht besteed, terwijl vooral die laatste voor kinderen juist zo'n belangrijke rol
speelt (Bühler, 1918, 1922, 1926).
De auteurs die zich later ‘het Schrijverscollectief’ zouden noemen, hadden in grote
lijnen dezelfde maatschappelijke opvattingen als de werkgroep Eindhoven - ze waren
een product van dezelfde tijdgeest - maar verder stonden ze haaks op de werkgroepen.
Hun engagement was niet maat-
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schappelijk-ideologisch; - ze identificeerden zich met kinderen en probeerden zich
in te leven in hun situatie. Daarbij vertoonden ze een tegendraadsheid die alle
dogmatiek onderuit haalde. Bovendien - en dat is de essentie van deze beschouwing
- stelden ze hoge literair-esthetische eisen.

Poep en pies
Zij waren bij elkaar gekomen door een initiatief van Frans Boelen, die in 1970
tekstschrijvers zocht voor tv-programma's van de VARA. Hij begon met een groep
van twintig schrijvers, maar de meesten haakten al snel weer af. Toen Boelen in 1972
begon met een kinderprogramma, De Stratemakeropzeeshow, waren er van de
oorspronkelijke groep nog vier over: de dichters Willem Wilmink en Hans Dorrestijn,
en de sketchschrijvers Ries Moonen en Jan Riem. Aart Staartjes, die de Stratemaker
speelde, bracht Karel Eykman mee, die hij kende van de serie Woord voor woord.1
Omdat Eykman in dienst was bij de IKOR (later IKON) koos hij voor dit
VARA-programma een pseudoniem, Hendrik Blaak.

Na De Stratemakeropzeeshow (1972-1974) maakte het collectief De film van Ome
Willem (1974-1989) en J.J. de Bom v/h de Kindervriend (1979-1981). De naam
‘Schrijverscollectief’ ontstond pas toen ze ook boeken gingen maken: Het verdwenen
plakboek (kinderboekenweekgeschenk 1976), 100 jaar geleden (Boek van de maand,
mei 1979) en de schoolboekenseries ‘Gritter en zijn vrienden’ (1977-1979) en ‘Om
de hoek’ (1977-1981). Voor de boeken werd de groep uitgebreid met Fetze Pijlman.
In elke aflevering van De Stratemakeropzeeshow werd een thema uit het
kinderleven uitgewerkt in liedjes en sketches. In de derde aflevering (17

1

Woord voor woord: bijbelverhalen van Karel Eykman, bij de IKOR-tv verteld door Aart
Staartjes.
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oktober 1972) was het thema ‘poep en pies’. Dat inspireerde Hans Dorrestijn tot dit
vermanende lied:
Hé! De woorden ‘poep’ en ‘pies’,
die zijn niet netjes, die zijn vies.
Je moet die woorden niet gebruiken,
anders ga je d'r naar ruiken!
Nee, de woorden ‘poep’ en ‘pies’,
zijn erg onnet en erg vies.
Kakkedrolleschijtepoep.
Hanepikkelullie.
Poepjanknor.
Zeg rustig hardop ‘siep’ en ‘soep’,
maar zeg nooit meer ‘pies’ en ‘poep’.
Want hoe lollig ze ook klinken,
je kan er best eens naar gaan stinken!
Nee, de woorden ‘poep’ en ‘pies’,
zijn erg onnet en erg vies.

Dit is een treffend beeld van een bijwerking van de socialisatie. Bij het aanleren van
regels is het onvermijdelijk dat de opvoedeling de grenzen gaat verkennen: dat hoort
bij het leerproces. Iedereen die wel eens een jonge hond heeft gehad, zal dat
herkennen. Als je het beest probeert te leren op zijn plaats te blijven, gaat het al gauw
een centimeter naar voren, nog een centimeter, nog één... Ondertussen kijkt het naar
de baas. Wat zal hij doen? Waar is de grens?
Het taboe op ‘vieze’ woorden is een uitdaging die veel kinderen niet kunnen
weerstaan. De één gaat over de grens, de ander ontdekt een manier om ermee te
spelen. Toen mijn broer vier was, kwam hij thuis met de mededeling: ‘Piet zegt
“poep”.’
‘O ja?’ zei mijn moeder.
‘Ja. Mag Piet wel “poep” zeggen?’
‘Ik denk het niet.’
‘Dus Piet mag niet “poep” zeggen?’
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Intussen had hij drie keer ‘poep’ gezegd, zonder dat er iets op aan te merken viel.
Volwassenen zeiden het ook: ‘Je mag geen “poep” zeggen.’
De coupletten zijn een samenvatting van de opvoedingsregels, met de ironische
toevoeging: ‘anders ga je d'r naar ruiken!’ In het refrein horen we de kinderen, met
alle woordjes die ze kennen.
De liedjes voor De Stratemakeropzeeshow werden op muziek gezet door Harry
Bannink. Achttien jaar later zette hij zijn herinneringen op papier:
Met Hans Dorrestijn kwam voor het eerst het fenomeen faeces en
schuttingwoorden in mijn muzikale leven. Hier kwam iemand met iets dat
precies beantwoordde aan wat ik ergens onbewust wilde. Ik zal proberen
wat duidelijker te zijn.
In mijn jonge jaren bezocht ik in mijn geboorteplaats Enschede regelmatig
in de Paasperiode de Matthäus-Passion. Tijdens zo'n uitvoering dwaalden
mijn gedachten wel eens af, ik keek naar de mensen om me heen en dacht
dan: wat zou het enig zijn wanneer nu één van de solisten iets ondeugends
deed of zei, of een kittig danspasje deed. Een beetje choqueren. Dus toen
Hans [dit] schreef, voelde ik onmiddellijk wat er moest gebeuren. (Bannink,
1990, p. 62)
Het resultaat werd door Wieteke van Dort, Joost Prinsen en Aart Staartjes op een
ingetogen toon vertolkt, terwijl ze in 18e-eeuwse kostuums met gepoederde pruiken
een menuet dansten.2 Zo kreeg dit lied de titel ‘Poep- en piesmenuet’ (Dorrestijn,
1975). Banninks muziek versterkte de ironie van Dorrestijns tekst.
In deze aflevering was een sketch te zien waarin iemand de weg vraagt naar de
Valeriuskade. Er is een meneer die hem kan helpen: ‘U gaat hier rechtsaf, dan komt
u op de Kontjeskade, dan neemt u de Strontsteeg, die komt uit op de Tietjesgracht,
even nadenken, ja, dan neemt u tweede hoek links en dan bent u in de Poepjeslaan.’
- ‘En dan?’ - ‘Dan bent u er!’ - ‘Maar ik moet helemaal niet naar de Poepjeslaan; ik
moet naar de Valeriuskade’ (De Stratemakeropzeeshow, 1973, p. 70).

2

Het is te vinden op YouTube (zoeken op ‘poep-en-pies-menuet’).
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Twee dagen later werd het programma in De Telegraaf gesignaleerd door Henk van
der Meyden. Onder de kop ‘VARA leert kinderen nieuw spelletje:
SCHUTTINGWOORDEN’ - het laatste woord over zes kolommen in de bekende
chocoladeletters - schrijft hij dat de VARA blijkbaar iets nieuws heeft ontdekt:
schuttingwoorden zeggen in een kinderprogramma: ‘Eigenlijk zijn er geen woorden
voor zo'n vertoning of het zou het woord SCHAAMTELOOS moeten zijn. Zou de VARA
nu met haar programma's ook kinderen willen indoctrineren?’ (Van der Meyden,
1972).
Willem Wilmink schreef voor deze aflevering een bemoedigend lied voor kinderen
die wel eens in hun bed plassen: ‘Dat overkomt iedereen wel’ (Wilmink, 1973). Het
begint met een herinnering:
Ik moet je even wat gaan vertellen,
dus kom eens dichterbij.
't Is lang geleden. Ik was een jongen
net zo oud als jij.
Ik stond in een bos, in een heel mooi bos,
en plaste tegen een boom,
en dan werd ik wakker van de schrik,
want het bos was maar een droom.
Dan had ik in mijn bed geplast
en was bang voor de volgende dag,
dat ik weer mijn pyjamabroek
aan de waslijn hangen zag.
Aan de waslijn mijn pyjamabroek
en de lakens van mijn bed.
En ik dacht: dat zien mijn vriendjes ook,
en dan hebben ze grote pret.

Met die bekentenis maakt de ‘ik’ zich tot lotgenoot. Dat is de eerste stap van de
bemoediging.
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En weet je waarom ik het zo naar
en zo verdrietig vond?
Ik dacht dat ik de enige was
die zoiets gebeuren kon.
Want als je aan een jongen vraagt:
‘Heb jij dat ook wel, man?’
Dan zegt zo'n jongen altijd ‘nee’.

De kijker die ook wel eens in zijn bed plast, weet nu al dat hij niet de enige is. Tijd
voor de afrondende climax:
Dan zegt zo'n jongen altijd ‘nee’.
En meestal liegt hij dan.
Want Pietje Keizer en Johan Cruyff
die overkwam dat wél.
En ook Epi Drost en Van Hanegem,
en Rinus Israël.
Dus plas je weer eens in je bed,
geef je moeder dan een zoen,
en zeg maar: ‘Er zijn er wel meer, hoor moeder,
die dat 's nachts per ongeluk doen.’

Als voetballiefhebber weet Wilmink wie de helden zijn van jongens van die leeftijd:3
ze willen allemaal Johan Cruyff worden. Die jongensdroom verwerkt hij vier weken
later ook in ‘De jongen die om Sinterklaas lachte’, gebundeld onder de titel ‘De
stoute jongen’ (Wilmink, 1975). Hij gaat in de zak en wordt meegenomen naar
Spanje, ‘o wee o wee o wee’.

3

Selectie van bedplassers: Piet Keizer en Johan Cruyff (Ajax), Epi Drost (F.C. Twente),
Willem van Hanegem en Rinus Israël (Feyenoord).
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En weten jullie al
waar of dat joch nu zit?
In 't eerste elleftal,
al van Real Madrid.

Voor de aflevering ‘seks’ (31 oktober 1974) schreef Karel Eykman een liedje dat
inging tegen de recente opvatting dat je de kinderlijke seksualiteit niet mocht
ontkennen. ‘Hoogst merkwaardig’ is een fraai portret van een meisje dat er alles over
weet, maar er nog niets van moet weten (Eykman, 1982a):
Je hoeft me niks meer wijs te maken
ik weet er zo wel alles van
alle woorden, alle zaken
die een vrouw doet met een man
je kan me schriftelijk overhoren
wat of kowietus moet zijn
en ze zeiden al van te voren
dat ‘het mooi is en heel fijn’.

Ze wil best van iemand gaan houden en met hem in één huis gaan wonen: ‘Kan je
lekker verstoppertje gaan spelen / overal door de kamers heen.’
Maar moet het echt zo met een jongen
wat ik over seksen hoor?
Wie heeft dat toch uitgevonden
is daar niet iets anders voor?
Grote mensen vinden het aardig
en dat is het ook misschien
maar ik vind het hoogst merkwaardig
je zal mij zo gek niet zien.

Herkenbaarheid en literaire kwaliteit
De Stratemakeropzeeshow was zo'n succes dat na één seizoen al een boek verscheen
met teksten, foto's en liedjes uit het programma (De Strate-
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makeropzeeshow, 1973). De populariteit was te danken aan allerlei factoren. Er was
een grote variatie in thema's, uitgewerkt op een manier die voor kinderen herkenbaar
was. Daarbij werden moeilijke onderwerpen niet vermeden, al werden ze altijd op
een lichte toon besproken. Doordat de makers zich niets aantrokken van taboes, werd
het programma al gauw controversieel, zoals al bleek uit de reactie van Henk van
der Meyden. De Stratemakeropzeeshow werd een waterscheiding: je was vóór of
tegen. Sommige ouders lieten hun kinderen er niet naar kijken (vader beheerde toen
nog de afstandsbediening waarmee je kon kiezen tussen Nederland 1 en 2). In andere
kringen was het juist een verplicht nummer.
De belangrijkste reden voor het succes was de grote literaire kwaliteit. Op het
eerste gezicht lijkt dat opmerkelijk, omdat de liedjes ‘op bestelling’ geschreven
waren. Na een brainstorm over de volgende thema's gingen alle tekstschrijvers aan
de slag, de resultaten werden in de volgende vergadering besproken. Dit had tot een
vorm van ‘toegepaste kunst’ kunnen leiden, verdienstelijk maakwerk, maar het
resultaat was vaak echte poëzie die ook bij herlezing overeind blijft. Voor een deel
is dat te danken aan de onderlinge competitie: telkens gingen drie dichters met een
thema aan de slag; de beste liedjes werden gekozen.
Bovendien bestond het Schrijverscollectief uit dichters met uiteenlopende karakters.
In een interview gaf Karel Eykman dertig jaar later deze typering: ‘Eigenlijk had het
Schrijverscollectief wel iets van de dynamiek binnen de Beatles [...]: Wilmink als
de zoetere Paul McCartney, Hans Dorrestijn als de scherpere John Lennon; en
Eykman, vindt hij zelf, had veel van “de stille Beatle” George Harrison’ (Hageman,
2006).
Door de onderlinge verschillen bestreek de groep een veelheid aan registers.
Dorrestijn relativeerde, vaak op een hilarische manier, alle vastgeroeste regels van
de opvoeding. Eykman was sterk in kinderportretten. Wilmink was de meest
veelzijdige: nu eens de wijze opvoeder, die kinderen een hart onder de riem steekt;
dan weer ironisch, speels of tragikomisch.4

4

In iets andere woorden wordt dit beeld bevestigd door Karel Eykman: ‘In de ogen van de
regisseur was het geen collectief, maar was het “Willem Wilmink en de anderen”. Als Willem
en een van ons over eenzelfde onderwerp iets hadden geschreven, dan haalde Wilminks werk
de uitzending. Het andere dus niet.’ (Hageman 2006)
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Voor alle drie geldt dat veel liedjes actueel zijn gebleven: ze zijn tijdloos. Voorbeelden
te over waaruit dat blijkt, zoals Dorrestijns ‘Je bent een liegbeest’, over de manier
waarop kinderen kunnen opscheppen (Dorrestijn, 1975):
Mijn broer loopt harder dan jouw broer
en later wordt hij kap'tein.
Mijn vader was vroeger piloot
en ik krijg voor mijn verjaardag een grotemensenboot.
Je bent een liegbeest, een jokkebrok
van acht'ren en van voren.
Maar ga er alsjeblieft mee door, want
het is zo grappig om te horen.

Kenmerkend is de omkering van de moraal: niet ‘je mag niet liegen’, maar ‘ga er
alsjeblieft mee door’.
Ook Eykmans ‘Tienertoeren’ uit J.J. de Bom van 7 juni 1980 is van alle tijden
(Eykman, 1982b):
Ze is al mooi, maar wil nog mooier
met moeders make up aan gaan klooien
uren in de spiegel staren
met een borstel door d'r haren.
Ze is al mooi, maar wil nog mooier.
Voor jongens is het nog te vroeg
haar eigen lijf is haar genoeg.

Wilmink gaat in zijn lied ‘Over de dood’, dat werd gebundeld onder de titel ‘Een
probleem’ (Wilmink, 1973), in op een existentiële vraag:
Vandaag vroeg mijn zoontje
met angstige stem:
‘Als iemand dood is,
wat gebeurt er dan met hem?’
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Daar bestaan allerlei ideeën over. Iemand zegt: ‘Wie dood is die komt / in de hemel
terecht. // Dus boven de wolken, / dus altijd mooi weer, / met een bal in het gras, /
en ijsjes, meneer!’ Een ander denkt: dan word je een dier, ‘een mus of een tijger, /
een leeuw of een mier’.
Maar op een morgen
ben ik gegaan
naar een man die heel oud was,
dus gauw dood zou gaan.
‘Of ik een dier word,’
zei deze man,
‘of in de hemel kom,
'k weet er niets van.
Maar als ik dood ben
is 't eerste wa'k doe:
honderd jaar slapen.
Want ik ben moe.’

De verleiding is groot om te blijven citeren, maar dat is ondoenlijk. Gelukkig is het
allemaal te herlezen en voor een deel terug te zien op dvd.
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De jaren zeventig en de geboorte van de moderne meesters van de
kinder- en jeugdliteratuur
Een internationaal panorama
Britta Jung
De jaren zeventig van de twintigste eeuw worden internationaal vaak als de gouden
eeuw van de kinder- en jeugdliteratuur beschreven. In die tijd verschenen niet alleen
werken als Judy Blumes Are you there God? It's me Margaret (1970), William
Goldmans The Princess Bride (1973), Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta (1973;
‘De gebroeders Leeuwenhart’), en Michael Endes Die unendliche Geschichte (1979),
maar ook belangrijke debuten van Lygia Bojunga, Katherine Paterson, Christine
Nöstlinger, Tormod Haugen, Uri Orlev, Robert Cormier en Kenjirō Haitani. Dit zijn
stuk voor stuk auteurs die vandaag de dag als moderne meesters van de kinder- en
jeugdliteratuur worden beschouwd. Bojunga, Paterson en Nöstlinger zijn tot op heden
de enige auteurs aan wie de twee belangrijkste internationale prijzen op het gebied
van de kinder- en jeugdliteratuur, de Astrid Lindgren Memorial Award en de Hans
Christian Andersen Award, werden toegekend. De vraag rijst waarom juist deze
periode internationaal zo vruchtbaar was. Na een korte inleiding zal op basis van het
werk van zes van de bovengenoemde auteurs een antwoord worden gegeven op deze
vraag.
Naast Nöstlingers Wir pfeifen auf den Gurkenkönig (1973), Patersons Bridge to
Terabithia (1977) en Bojungas Corda Bamba (1979; ‘Het strakke koord’) zal er een
blik worden geworpen op Haitanis Usagi no me (1974; ‘Het oog van het konijn’),
Haugens Nattfuglene (1975; ‘Nachtvogels’) en Endes Die unendliche Geschichte
(1979), omdat deze zowel nationaal als internationaal tot de canon van de kinderen jeugdliteratuur zijn gaan behoren. De kern van dit panorama vormen Nöstlinger,
Paterson en Bojunga, omdat zij de enige prijswinnaars zijn van de twee belangrijkste
internationale jeugdliteraire prijzen. De Braziliaanse schrijfster Bojunga is net als
de Japanse Haitani gekozen om een eurocentrische perspectief te
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vermijden. Om het traditionele Europese panorama te verbreden is ervoor gekozen
om niet Astrid Lindgren, maar de Noorse Tormod Haugen te bespreken. Michael
Endes fantastische roman Die unendliche Geschichte wordt beschouwd als hét
voorbeeld van de literaire complexiteit en veelzijdigheid, die de kinder- en
jeugdliteratuur binnen de jaren zeventig ontwikkelde en psychologische, filosofische
en narratieve vraagstellingen en leeswijzen met elkaar verbindt.

Emancipatie en integratie van de kinderlijke lezer: van zonnige speeltuinen
en lichte klaslokalen naar een wereld van conflict en onenigheid
Wat in de jaren zestig met de opkomst van realistische, anti-autoritaire en
maatschappijkritische kinder- en jeugdboeken begon, groeide in de jaren zeventig
uit tot een literair aansprekende en uitdagende literatuur. De kinder- en jeugdliteratuur
bevrijdde zich geleidelijk van de traditionele vertelpatronen en ging gebruik maken
van de literaire moderniseringsprocessen die in de algemene literatuur aan het begin
van de eeuw ontdekt waren, zij het op maat voor jonge lezers (Gansel, 2014, p. 6).
De adolescente identiteitscrisis werd een centraal onderwerp, naar het voorbeeld van
teksten zoals J.D. Sanigers The Catcher in the Rye (1951) of Ulrich Plenzdorfs Die
neuen Leiden des jungen W. (1972) (Ewers). Als gevolg daarvan kregen niet alleen
de personages meer psychologische diepgang, ook vonden nieuwe thema's, motieven
en vormen ingang in de kinder- en jeugdliteratuur (Gansel, 2001, p. 317). Door het
oppakken van complexe maatschappelijke en politieke thema's brak de jeugdliteratuur
voorgoed met de voorstelling van de kinderwereld als een harmonieuze, separate
wereld. In plaats daarvan worden vanaf die tijd ook de donkere kanten van het leven
belicht: ‘We laten onze kinderen,’ zo zei de Duitse schrijfster Ursula Wölfel in 1972,
‘niet [meer] alleen in zonnige speeltuinen en lichte klaslokalen vrolijk zijn. Ze leven
[nu] samen met de volwassenen in een wereld van conflict en onenigheid’ (geciteerd
naar Ewers, 2016).
Deze inhoudelijke en formele omslag voltrok zich vanzelfsprekend niet in het
luchtledige, maar was een gevolg van politieke, sociale en culturele ontwikkelingen
- zowel op nationaal als op internationaal niveau. Naast de opbouw en gedeeltelijke
reorganisatie van de naoorlogse wereld, die door
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de recente oorlogservaringen tot in de kern werd aangetast, had vooral de
internationale studentenbeweging in de jaren zestig veel maatschappelijke
veranderingen tot stand gebracht met de eis van meer democratie en individualiteit.
Dit had ook ingrijpende consequenties voor hoe er over kinderen en jeugd werd
gedacht. Het aandeel van het gezin in de socialisatie nam af, terwijl school, pers en
(nieuwe) media daarin juist een grotere rol gingen spelen (o.a. Wild, 2008, pp.
343-344). Jongeren kregen zo meer speelruimte en handelingsvrijheid. De zogeheten
protestgeneratie zette na de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog en het Derde
Rijk in toenemende mate vraagtekens bij de traditionele autoritaire opvoedingsidealen,
waarbinnen kinderen en jongeren volgens de regels van de volwassenwereld moesten
‘functioneren’. Geconfronteerd met cultuurhistorische werken zoals Philippe Ariès'
revolutionaire studie L'Enfant et la Vie Familiale sous l'Ancien Régime (1960) en
recente inzichten in de kinder- en jeugdpsychologie verlangde deze generatie naar
een opvoeding die bewuste, onafhankelijke en (zelf-)kritische mensen zou
voortbrengen. Een gevolg van de emancipatie van de jeugd was dat meer en meer
auteurs van kinder- en jeugdboeken, bemiddelaars en onderzoekers voor een
zelfstandige, jeugd-georiënteerde literatuur pleitten. Een literatuur, die evenzeer als
de algemene literatuur de literair-esthetische principes op de voorgrond plaatste,
maar tevens met de ontwikkelingspsychologische behoeften en interesses van kinderen
en jongeren rekening hield. Bovendien maakten de traditionele pedagogische principes
van de jeugdliteratuur plaats voor ‘een nieuwe socialiserende opdracht’ die inzicht
in ervaringen van jonge lezers centraal stelde met behulp van esthetische middelen,
aldus Bettina Kümmerling-Meibauer (2003, p. 38, eigen vertaling). Daarmee werd
voor het eerst ruimte gecreëerd voor boeken die literair-esthetische schoonheid,
humor, maatschappelijke kritiek en empathie met het kwetsbare kind in zich
verenigden.

Realisme en fantasie: de opkomst en popularisering van fantasieverhalen
in de jaren zeventig
Terwijl men in de jaren zestig vaak afwijzend stond tegenover sprookjes en
fantasieverhalen omdat ze een onpolitieke, kinderlijke schuilplaats zouden creëren
en escapisme zouden bevorderen, won in de jaren zeventig het
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toverachtige langzaam weer internationaal terrein - ook al was dit anders
geaccentueerd dan in vroegere fantasieverhalen á la Astrid Lindrens Pippi Långstrump
(1945) en Otfried Preußlers Die Kleine Hexe (1957). Fantasie-verhalen kwamen
meer en meer naast realistische en maatschappijkritische literatuur te staan. Haitanis
Usagi no me (1974) is hiervan een voorbeeld.
Ook al veranderde het discours over wat niet en wat wel wenselijk was niet in één
klap, en kregen auteurs als Lindgren, Nöstlinger, Haugen, Paterson, Bojunga en Ende
in het begin nog steeds kritiek, deze auteurs waren ervan overtuigd dat juist
fantasieverhalen of fantastische elementen bij uitstek de mogelijkheid bieden om
maatschappelijke en psychologische fenomenen literair te benaderen en onder
woorden te brengen. Volgens hen hoeven fantasieverhalen helemaal geen schuilplaats
voor de kinderlijke lezers te creëren, maar kunnen deze, beter dan realistische en
maatschappijkritische literatuur, een diepere waarheid laten zien. Deze schrijvers
zaten daarmee op één lijn met de Joods-Amerikaanse kinderpsycholoog Bruno
Bettelheim, die in The Uses of Enchantment (1976) de waarde van sprookjes in de
opvoeding besprak en erop wees dat deze een belangrijke functie in het omgaan met
bepaalde fundamentele ervaringen en emoties vervullen. Een voorbeeld bij uitstek
hiervoor is Lindgrens fantastische roman Bröderna Lejonhjärta (1973), waarin de
schrijfster de fantasie instrumentaliseert om de dood als een gebeurtenis te beschrijven
die weliswaar niet positief is, maar toch niet gevreesd hoeft te worden. Ook al lijken
de onderliggende thema's (ziekte, dood, tirannie, verraad, zelfdoding) buitengewoon
donker bij Lindgren, de roman blijft in de grond optimistisch. Er was echter ook
kritiek op het einde, dat gezien werd als de acceptatie en zelfs promotie van
zelfdoding. Dit is echter geen verrassing: Bröderna Lejonhjärta daagde zowel met
zijn inhoud als met zijn toevlucht tot de fantasie verschillende grenzen uit.
Terugblikkend geeft Lindgrens verhaal over de twee broertjes en de dood een
markante cesuur aan in de Zweedse kinder- en jeugdliteratuur en droeg het er door
de toenemende, internationale populariteit van de schrijfster mede toe bij dat
fantasieverhalen een plaats in de kinder- en jeugdliteratuur heroverden. Daar kwam
bij dat boeken zoals J.R.R. Tolkiens Lord of the Rings (1954/1955), C.S. Lewis' The
Chronicles of Narnia (1950-1956) en Ursula K. Le Guins The Earthsea Trilogy
(1968-1972) ook in de algemene literatuur steeds populairder werden en in de jaren
zeventig hun ware bloei-
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periode beleefden. Met Tolkien begon de literaire wereld het potentieel van fantasy
te ontdekken - in literair, maar vooral ook in commercieel opzicht.

Christine Nöstlingers Wir pfeifen auf den Gurkenkönig (1973): over een
fantastisch despootje en de kinderlijke emancipatie
Christine Nöstlinger werd in 1936 in Wenen geboren en studeerde grafische
vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Wenen. In 1970 verscheen
haar debuutroman Die feuerrote Friederike, die ze ook zelf illustreerde. In de jaren
die volgden heeft Nöstlinger zich ontwikkeld tot een van de meest productieve en
succesvolle schrijvers van de Duitse kinder- en jeugdliteratuur. Haar boeken zijn
met talrijke prijzen onderscheiden, waaronder de Deutsche Jugendliteraturpreis en
de Österreichische Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur. In 1984 ontving zij
de Hans Christian Andersen Award, in 2003 kreeg zij - samen met Maurice Sendak
- de eerste Astrid Lindgren Memorial Award voor haar oeuvre. Terwijl haar
debuutroman over een meisje met gloeiend rode haren de dynamiek van sociale
buitensluiting blootlegt, schetst haar tot nu toe populairste roman Wir pfeifen auf den
Gurkenkönig (1973) een grillig beeld van het fascisme. Het boek werd in 1975
verfilmd en vond als schoollectuur ingang in het voortgezet onderwijs.

In Wir pfeifen auf den Gurkenkönig wordt het leven van de familie Hogelmann op
de kop gezet wanneer de despotische ‘augurkenkoning’ Kumi-Ori, een fantastisch
wezen dat - de naam zegt het al - op een augurk lijkt, als gevolg van een revolutie
uit zijn rijk - de kelder van de familie Hogelmann - wordt verdreven en vervolgens
bij de familie boven politiek asiel aanvraagt. Met zijn despotische gedrag speelt hij
ook al snel de baas in het gezin. Vooral meneer Hogelmann kan zich niet aan de
invloed van het kleine augurkendespootje onttrekken en wil hem zelfs helpen de
ontglipte macht over diens onderdanen terug te krijgen. Ondertussen sluiten Wolfgang
en de rest van de familie een verbond met het volk in de
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kelder en beloven hen te steunen. De verschillende posities roepen vervolgens grote
spanningen binnen de familie op en Wolfgang en zijn zus komen niet alleen tegen
de augurkenkoning, maar ook meer en meer tegen hun eigen vader in opstand. Nadat
de situatie escaleert lukt het de familie om voorgoed een einde aan de praktijken van
Kumi-Ori te maken. Hij wordt het huis uitgezet.
Nöstlingers roman over de augurkendespoot is een modelvoorbeeld van de nieuwe,
literair aansprekende en op de emancipatie van de jonge lezer gerichte kinder- en
jeugdliteratuur van de jaren zeventig. Er zijn twee verschillende niveaus te
onderscheiden waarop het verhaal zich afspeelt: de reële gebeurtenissen rond het
dagelijkse leven van de familie Hogelmann én de fantastische gebeurtenissen rond
het keldervolk en de augurkenkoning. Als in een klassieke parabel legt de roman
door zijn impliciete vergelijking van het tirannieke regime van de augurkenkoning
en de opvoedingsmaximen van meneer Hogelmann een diepere maatschappelijke
waarheid bloot. Door de vergelijking maakt de roman, aldus Bettina
Kümmerling-Meibauer, ook duidelijk dat de instantie ‘familie’ in de jaren zeventig
vaak nog door een autoritaire opvoedingsstijl gekenmerkt werd. De revolutie in de
kelder zorgt ervoor dat de kinderen proberen meer democratische omstandigheden
in hun eigen Lebenswelt in te voeren (Kümmerling-Meibauer, 2004, p. 790). De
wederopbouw van het rijk in de kelder en de verijdeling van Kumi-Oris plannen
laten tevens zien, aldus Kümmerling-Meibauer, dat het de opstandelingen niet om
vernieling, maar om verandering gaat. Een bijzonder kenmerk van Wir pfeifen auf
den Gurkenkönig is de humor waarmee ik-verteller Wolfgang de gebeurtenissen
omschrijft. Dit beklemtoont het politieke optimisme van de schrijfster. Naast
woordspelingen, ironische opmerkingen, originele metaforen en gekke situaties zorgt
vooral de overdreven spreekwijze van de augurkenkoning, die alleen in de pluralis
majestatis spreekt en wiens zinnen door agrammaticale structuren gekenmerkt worden,
voor een komische noot. Dit ontmaskert spotachtig het machts-misbruik en de
domheid van het despootje en zijn volgeling, meneer Hogelmann.
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Kenjirō Haitanis Usagi no me (1974): over sociale buitenbeentjes en de
kunst schoonheid in het lelijke te zien
Kenjirō Haitani (1934-2006) groeide op in armoedige omstandigheden in de Japanse
miljoenenstad Kōbe. Na een studie aan de gerenommeerde Universiteit van Ōsaka
werkte hij zeventien jaar als leraar in het lager onderwijs. In die tijd gaf hij ook een
poëzietijdschrift voor kinderen uit. Geschokt door de plotselinge zelfmoord van zijn
oudere broer en gefrustreerd door het onderwijssysteem nam hij echter ontslag en
verwerkte zijn ervaringen vervolgens in zijn jeugdliteraire debuutroman, Usagi no
me (1974). Dit is een episodische roman over een jonge lerares met een klas vol
zorgleerlingen, wier schoolloopbaan in een traditioneel, op examens gebaseerd
systeem tot mislukken is gedoemd. Het boek werd in 1975 met de JAWC New Talent
Award bekroond en geldt als een moderne klassieker van de Japanse kinder- en
jeugdliteratuur. Samen met het tweede werk van de auteur, de historische roman
Taizo no ko (1978; ‘De zoon van Taizo’), zorgde Usagi no me voor een flinke
Haitani-boom in Japan. Voor het eerst trok de jeugdliteratuur serieuze literaire
aandacht.

Haitanis maatschappijkritische roman Usagi no me is het verhaal van een nieuwe,
enthousiaste lerares, die haar eerste onderwijservaringen opdoet en van de sociale
probleemgevallen in haar klas meer leert over de ware aard van het onderwijs en de
gevoelloosheid van het systeem. Juffrouw Kotani's klas omvat namelijk een aantal
kinderen, wier ouders in de nabij gelegen afvalfabriek werken en in een speciale
kolonie wonen. Terwijl het dagelijks leven van deze kinderen door armoede en
ontbering gekenmerkt wordt, worden zij - vanwege hun smerige uiterlijk en
onbeschaafde gedrag - op school ook nog eens gemeden en door het grootste deel
van de leraren slechts als een storende factor ervaren. Vooral Tetsuzo, die nooit
spreekt, agressief lijkt en thuis vliegen kweekt, wordt door de andere leraren als
achterlijk afgedaan. Ook juffrouw Kotani walgt in het begin van Tetsuzo en zijn rare
fascinatie voor vliegen, toch herkent ze er later een mogelijkheid in
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om met de jongen te communiceren. Samen beginnen ze een studieproject, waardoor
de leerling zich meer openstelt voor zijn omgeving en de lerares de schoonheid en
het bijzondere in de lelijke wereld van Tetsuzo en de anderen kinderen uit de
afvalkolonie leert zien. In de loop van de tijd ontwikkelt de jonge, onervaren lerares
zich tot een behartiger van de belangen van de afvalvernietigers en hun kinderen.
Wanneer Tetsuzo door zijn expertise een lokale vleesfabriek kan helpen, wordt ten
slotte ook voor de andere leraren en ouders langzaam duidelijk dat de waarde van
een mens niet alleen met gestandaardiseerde examens kan worden vastgesteld.
In Usagi no me stelt Haitani de kwetsbaarheid en de onwrikbaarheid van zijn
kinderlijke figuren centraal. Hij maakt hiermee duidelijk dat juist in het zich ondanks
tegenwind staande weten te houden, een bijzondere waarde en schoonheid kan liggen.
Er ontstaat een levendig beeld van de individuele kinderen, de lerares die hen eindelijk
serieus neemt én de volwassenen die maar moeilijk van hun traditionele standpunten
durven afwijken. Dat de zogeheten zorgleerlingen in Usagi no me niet alleen maar
laag op de sociale ladder, maar inderdaad helemaal onderaan staan, benadrukt de
wisselwerking tussen de twee centrale motieven van de roman: het afval en de vliegen.
Net zoals afval het ongewenste, maar onvermijdelijke bijproduct van de moderne
menselijke beschaving is, zijn Tatsuzo en de anderen kinderen van de afvalkolonie
het ongewenste, maar onvermijdelijke bijproduct van de manier waarop de
afvalfabriek en de maatschappij met de afvalvernietigers omgaat. En net zoals het
verbrande afval als witte stof in de huizen terugkeert en vliegen aantrekt, keren de
vieze en verliederlijkte kinderen van de kolonie op school elke dag naar de keurige
wereld van hun burgerlijke buren terug. Achter de lelijkheid is echter een onverwachte
schoonheid te vinden.

Tormod Haugens Nattfuglene (1975): over donkere droomwezens en het
overwinnen van angsten
De Noorse schrijver Tormod Haugen (1945-2008) groeide op in het kleine dorpje
Nybergsund vlak bij de Zweedse grens en studeerde kunstgeschiedenis, letterkunde
en germanistiek aan de Universiteit van Oslo. In het jaar 1973 debuteerde hij met de
roman Ikke som i fjor (‘Niet zoals vorig jaar’),
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waarin hij voor 't eerst in zijn werk het fenomeen pesten behandelt. Een van zijn tot
nu toe bekendste boeken is Nattfuglene (1975; ‘Nachtvogels’), dat ook Haugens
doorbraak tot een van de belangrijkste auteurs van kinder- en jeugdliteratuur in
Noorwegen betekende. Haugen was begonnen in de sociaal-realistische traditie, maar
na dit boek werd hij bekend als een uitermate experimentele en innovatieve schrijver,
die zowel elementen van de Noorse mythologie als de internationale kinder- en
jeugdliteratuur in zijn boeken verwerkt. Het hoogtepunt van Haugens literaire
experimenten is zijn dystopische science-fiction roman Skriket fra jungelen (1989;
‘De schreeuw uit de jungle’), die vanwege zijn intertextuele spel, vooral met de
mythologie van Tarzan, en zijn complexe symboliek als de eerste postmoderne
kinderroman in Noorwegen wordt beschouwd. Een terugkerend motief in de romans
van Haugen is het eenzame, genegeerde kind, dat door de isolatie van zijn omgeving
in voor hem oncontroleerbare situaties terechtkomt. Om de gevoelswerelden van
deze kwetsbare protagonisten onder woorden te brengen, varieert Haugen de toon
en stijl van zijn romans van boek tot boek. Hij heeft met name belangstelling voor
het verhaal zelf en de mensen erin. Hij duikt diep in de relatie tussen kinderen en
hun ouders en behandelt hun verbondenheid, hun breuken en de strijd van het kind
voor zijn autonomie en integriteit.

Nattfuglene, dat onder andere met een Noorse en een Duitse prijs voor jeugdliteratuur
bekroond is en vervolgens in twintig talen vertaald werd, verenigt sociaalrealisme
en fantasie en kan magisch realistisch genoemd worden (Kümmerling-Meibauer,
2004, p. 432). De roman vertelt het verhaal van de achtjarige Joakim, die samen met
zijn ouders in een huurkazerne leeft en door zijn buurkinderen en klasgenootjes wordt
gepest en geslagen. Joakim vreest echter niet alleen de andere kinderen, maar ook
de anonimiteit van de huurkazerne, waar hij vanwege de leugenachtige verhaaltjes
van een klasgenootje achter elke deur heksen en moordenaars waant. Daarbovenop
heeft hij thuis ook nog eens problemen. Joakims moeder
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werkt met tegenzin als verkoopster en wil eigenlijk graag haar studie hervatten,
terwijl zijn vader al een tijdje aan een depressie lijdt en niet in staat is om te werken.
Elke dag gaat Joakims vader er stilletjes vandoor en dwaalt doelloos door de stad.
Bang dat zijn vader de hand aan zichzelf slaat spijbelt Joakim om hem te zoeken,
waarvoor hij op school door de nozemachtige Roger gechanteerd wordt en gedwongen
wordt om te stelen. Joakim voelt zich eenzaam en machteloos, temeer omdat hij 's
nachts door fantastische wezens, de nachtvogels, bedreigd wordt, die in zijn kleerkast
huizen en hem willen opvreten. Ook al zijn deze duistere wezens opgesloten, hij
hoort ze elke nacht scharrelen en met hun vleugels slaan. Op een dag komt Joakim
echter in een park een schaduw tegen, die ook Joakim heet. Door de gesprekken met
de schaduw overwint Joakim zijn gevoel van machteloosheid en zijn angsten en
vergaart hij moed om zijn problemen aan te pakken.
Zoals vaak in het werk van Haugen staat ook in Nattfuglene het thema ‘angst’
centraal. De angst die Joakim, maar ook zijn ouders en enkele van zijn klasgenootjes
beheerst is daarbij in eerste instantie het resultaat van onopgeloste (familiaire)
conflicten, die de figuren machteloos laten voelen en hen verhinderen zich persoonlijk
te ontwikkelen (Kümmerling-Meibauer, 2004, p. 432). Vooral de complexe
psychologische problemen van zijn ouders eisen veel te veel van de achtjarige Joakim,
die deze ervaring noch cognitief noch emotioneel kan verwerken. Met de verbinding
van realisme en fantasie heeft Haugen een literaire vorm gevonden, die de
psychologische staat van zijn protagonist knap weerspiegelt. Deze komt tot
uitdrukking in de nachtvogels en het schaduwachtige alter ego. Via deze fantastische
wezens wordt het onbewuste in de reële wereld van het verhaal geïntegreerd. Het
verhaal wordt daarbij afwisselend in een nuchtere auctoriale stijl verteld, wanneer
het gaat om gebeurtenissen in de reële wereld, en in een subjectief perspectief
weergegeven, wanneer het gaat om de belevingswereld van Joakim. Descriptieve en
dialogische passages alterneren met de innerlijke monologen van Joakim, waarbij
ellipsen diens subjectieve indruk van instabiliteit en bedreiging versterken. Door
deze afwisseling is de schildering van de hoofdfiguur genuanceerd en niet zwartwit,
wat hem te veel als alleen een slachtoffer had doen overkomen. Tegenover zwakkeren
gebruikt Joakim zijn gevoel van machteloosheid om ook zelf pestkop te worden,
waardoor hij tenminste tijdelijk een gevoel van controle
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en macht beleeft. Tegelijkertijd worstelen ook zijn pesters met eigen angsten en
gevoelens van onmacht.

Kathrine Patersons Bridge to Terabithia (1977): over een heterotopisch
land en de kinderlijke dood
De Amerikaanse schrijfster Kathrine Paterson werd in 1932 in Huai'an in de Chinese
provincie Jiangsu geboren en bracht daar ook een groot deel van haar kindertijd en
jeugd door. Na een studie theologie werkte Paterson een tijdje als missionaris in
Japan, waar ze zich verder in de Japanse en Chinese cultuur verdiepte. Deze
verbondenheid met en studie van de oosterse cultuur heeft haar manier van schrijven
beïnvloed. Niet alleen speelt Patersons eerste roman voor jonge lezers, The Sign of
the Chrysanthemum (1976), zich af in het Japan van de twaalfde eeuw, maar ook de
keuze van haar thema's en de manier waarop ze deze benadert is hierdoor beïnvloed.
Paterson kiest vaak thema's uit die traditioneel als té volwassen voor een kinderlijk
lezerspubliek golden. De beschreven narigheden ten spijt worden haar boeken echter
gekenmerkt door een bijtende scherpzinnigheid en ingetogen humor.

Haar meest populaire en in het land van herkomst ook meest controversiële boek is
Bridge to Terabithia (1977). De roman gaat over de vriendschap van het artistieke,
door zijn familie vaak misverstane, buitenbeentje Jesse Aarons en de wilde,
vrijdenkende Leslie Burke, die met haar auteurs-ouders net van een grote stad naar
het landelijke Virginia is verhuisd. De twee buitenbeentjes worden vrienden en Leslie
sleept Jesse al gauw mee in een wereld van fantasie en magie. Onder leiding van
Leslie creëren zij samen diep in het bos, aan de andere zijde van een kleine rivier,
de fantastische wereld van Terabithia. Het wordt voor hen een toevluchtsoord, waar
zij heersen als koning en koningin. Wanneer Jesse op een dag uitgenodigd wordt om
een kunstmuseum in Washington te bezoeken, hoort hij na zijn thuiskomst echter
dat Leslie bij haar poging om de rivier in haar eentje over
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te steken is verdronken. Helemaal overstuur is hij niet in staat om de plotselinge
dood van zijn vriendin te aanvaarden. Stukje bij beetje leert Jesse de dood van Leslie
te accepteren en vervolgens begint hij voor zijn zusje een brug over het rivier te
bouwen, waardoor hij beide werelden voorgoed met elkaar verbindt.
Patersons Bridge to Terabithia behandelt een aantal serieuze onderwerpen, die
met elkaar verbonden zijn door het romantische concept van een ‘veilige plaats’
(Misheff, 1998). Dit concept is populair in de jeugdliteratuur - denk bijvoorbeeld
aan internationale klassiekers als Lewis Carolls Alice in Wonderland (1865), L. Frank
Baums The Wizard of Oz (1900) en J.M. Barries Peter Pan (1911) of geliefde
kinderboeken zoals Henri Boscos L'Enfant et la rivière (1945), E.B. Whites
Charlotte's Web (1952), Maurice Sendaks Where the Wild Things Are (1963), Alki
Zeis O megálos perípatos tou Pétrou (1971; ‘Petro's oorlog’) en Jeannie Bakers
Where the Forest meets the Sea (1988). In de kinder- en jeugdliteratuur zijn dit over
het algemeen plaatsen, waar kinderen, die anders geen of maar weinig controle over
hun leven hebben, juist deze controle hebben. In de romantische literatuur zijn ‘veilige
plaatsen’ idealiter in of dichtbij de natuur en bij voorkeur geïsoleerd gelegen, waardoor
ze soms niet alleen maar een toevluchtsoord vormen, maar ook een soort ‘tegenoord’,
of - in de terminologie van Foucault - een ‘heterotopie’ (in dit geval een heterotopie
de cris; Foucault, 1984). Dit is ook het geval in Patersons roman, waar Terabithia
zich midden in het bos bevindt, aan de andere kant van een rivier, en - vooral voor
Jesse - een tijdloos tegenoord wordt, waar hij zijn crisis kan overwinnen. In Terabithia
kunnen beide figuren hun gevoelens toelaten. Alleen hier, in hun ‘veilige plaats’ te
midden van de natuur, kunnen de tomboy Leslie en de sensibele Jesse, die door zijn
stoere, arbeidersklasse-vader vanwege zijn artistieke interesses uitgescholden wordt,
hun ware zelf zijn. Zij hoeven zich niet bij de waarden en regels van anderen neer
te leggen - of het nu de genderproblematiek of andere kwesties van individuele
zelfontplooiing betreft. Twee andere centrale thema's van de roman, die met het
concept van de ‘veilige plaats’ zijn verbonden, zijn de vriendschap van de
hoofdfiguren en de dood van Leslie. Terabithia is de gezamenlijke creatie van de
vrienden en zonder Leslie struikelt Jesse op zijn weg ernaartoe; temeer omdat Leslie
tijdens hun vriendschap steeds de functie van een gids heeft aangenomen. Haar dood
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en het verlies van de vriendschap werpen dus een schaduw op de ‘veilige plaats’,
die voor Jesse ineens überhaupt niet meer veilig blijkt. Jesses rouwproces, waarbij
woede en hulpeloosheid elkaar afwisselen, wordt vervolgens met groot
inlevingsvermogen onder woorden gebracht. De brug, die hij ten slotte bouwt waarmee
zijn zusje veilig de rivier kan oversteken, staat dan ook symbool voor een nieuw
soort Terabithia: een Terabithia dat wat minder geïsoleerd is van de realiteit, maar
daardoor misschien ook een wat minder ‘veilige plaats’ is.

Lygia Bojungas Corda Bamba (1979): over een nummertje koorddansen
en het overwinnen van een persoonlijk trauma
De schrijfster Lygia Bojunga werd in 1932 in het Zuid Braziliaanse Pelotas geboren
en verhuisde enkele jaren later met haar ouders naar Rio de Janeiro, waar ze haar
jeugd doorbracht. In 1972 maakte zij met het dierenverhaal Os Colegas (‘De
kameraden’) haar jeugdliteraire debuut. Terwijl de psychologische focus van Bojunga
hier al in doorklinkt, komt deze in de loop van de jaren zeventig steeds centraler te
staan - waarbij ze de grenzen van werkelijkheid en fantasie, van het bewuste en het
onbewuste, meer en meer laat vervagen. Bojunga haakt daarmee in bij de
Latijns-Amerikaanse traditie van het magisch realisme. In haar maatschappijkritische
romans dient fantasie er vaak toe om kwellende ervaringen te verwerken of, als dit
voor de personages niet mogelijk is, de al te wrede realiteit te ontvluchten. Bojunga
bleef echter ook met andere literaire vormen experimenteren. Haar roman Seis Vezes
Lucas (1995; ‘Zesmaal Lucas’) heeft een nuchtere, realistischere stijl, terwijl Retratos
de Carolina (2002; ‘Portretten van Carolina’) een combinatie is van een klassieke
bildungsroman en een meta-roman, waarbij systematisch gereflecteerd wordt op de
narratieve structuren van het verhaal.

Bojungas roman Corda Bamba (1979) thematiseert de langzame rouwverwerking
van het tienjarige circusmeisje Maria, die na de dood
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van haar ouders bij haar welgestelde en dominante grootmoeder Doña Maria Cecília
Mendonça de Melo terechtkomt. Terwijl Doña Cecília eist dat Maria ‘gewoon’ doet
en zich aanpast aan haar nieuwe, burgerlijke leven, verdringt Maria wat er precies
is gebeurd en bant alle herinneringen aan haar ouders haar leven uit. Ze trekt zich
volledig terug. De enige die haar nog kan bereiken is Doña Cecílias vierde echtgenoot
Pedro, die door zijn hartelijke voorkomen helemaal anders lijkt dan Marias
grootmoeder. Uur na uur kijkt zij door het raam naar buiten en vraagt zich af wat er
achter het raam aan de overkant zou kunnen zijn, hoe het zou zijn om een koord te
spannen en er door de lucht naartoe te lopen. In haar fantasie vindt ze achter het raam
aan de overkant een aantal deuren, waarvan elke een andere kleur en een andere
klank heeft. Achter de deuren zitten herinneringen aan haar oude leven en soms
verlangens en hoop voor de toekomst. Maria begint zo het verleden (en de pijnlijke
herinnering eraan) als deel van haarzelf en haar heden te accepteren. Totdat ze zich
het ongeluk zelf herinnert en de balans en zin in haar leven terugvindt.
Net zoals Tormod Haugen in Nattfuglene verbindt ook Bojunga in Corda Bamba
realisme en fantasie om de psychologische staat van haar jonge protagoniste onder
woorden te brengen. Maria's geheugenverlies en de daarop volgende reconstructie
van haar versnipperde verleden en identiteit worden weerspiegeld in de structuur
van de roman. Het kaderverhaal en de diverse binnenverhalen wisselen tussen
verleden, heden en mogelijke toekomst, net zoals realiteit en fantasie elkaar
afwisselen. De taal wordt gekenmerkt door veel symboliek, die de onderliggende
abstracte ideeën, concepten en conflicten illustreren. Net zoals in Haugens roman
wordt ook Bojungas Corda Bamba door een vloeiende overgang tussen een
objectievere, beschrijvende taal en de innerlijke monologen van Maria gekenmerkt.
Daarnaast zijn er bepaalde morfologische overeenkomsten met het genre van het
sprookje vast te stellen: Maria's zoektocht naar haar verleden, identiteit en autonomie
is als de taak die de heldin van een sprookje op zich neemt. De koude en
allesoverheersende grootmoeder, die haar dochter en haar minnaar ooit tot vlucht
dwong én nu probeert de heldin te beheersen, kan gezien worden als een boze heks.
Pedro is de mannelijke versie van de goede fee, die de heldin tijdens haar zoektocht
een ‘magisch’ object, een talisman, toevertrouwt. En tot slot is er de strijd van goed
en kwaad, die
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zowel in de vorm van een klassenstrijd als ook in de strijd tussen kind en
volwassene(n) door de roman heen loopt. Door het laatstgenoemde geeft Bojungas
Corda Bamba ook een maatschappijkritisch commentaar op (economische en sociale)
macht en het misbruik hiervan. Vooral Doña Cecília blijkt een personificatie van het
onvoorwaardelijk geloof in geld en macht, waardoor zij steeds weer de belangen van
anderen negeert om haar eigen autoriteit en interesses door te voeren.

Michael Endes Die unendliche Geschichte (1979): over het vervagen van
de grenzen tussen werelden en de meta-fictieve vraag wat echt is en wat
niet
Michael Ende (1929-1995) was de enige zoon van de surrealistische kunstschilder
Edgar Ende en groeide op in München en Garmisch-Partenkirchen. Hij debuteerde
met de fantastische kinderroman Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (1960),
die - samen met het vervolg Jim Knopf und die Wilde Dreizehn (1962) en zijn
sprookjesachtige roman Momo (1973) - tot op de dag van vandaag tot de meest
populaire kinderboeken in Duitsland behoren. Aan het eind van de jaren zeventig
verscheen Endes bekendste roman, Die unendliche Geschichte (1979), waarmee hij
ernaar streefde ‘high fantasy’ in de Duitstalige kinder- en jeugdliteratuur te
introduceren. Zijn voorbeelden waren vooral de romans van J.R.R. Tolkien en C.S.
Lewis, die - zoals al eerder vermeld - in de jaren zeventig een toenemende populariteit
genoten. Net zoals zijn literaire voorbeelden werd Die unendliche Geschichte een
internationale best-seller en met talrijke prijzen bekroond, waaronder een Zilveren
Griffel, de Europese Jeugdliteratuurprijs en de Janusz-Korczak-Literatuurprijs.

Om aan het pesten van andere kinderen en de stroeve relatie met zijn vader te
ontkomen, vlucht de miezerige Bastian vaak weg in fantasieverhalen. Op een dag
komt hij echter een oud boek met de wat rare titel Die
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unendliche Geschichte tegen. Het boek vertelt het verhaal van het fantastische rijk
Phantásien, waar zich alle menselijke fantasieën afspelen en dat dreigt door het Niets
verslonden te worden. Phantásien is verzwakt, zijn heerseres, de Kinderlijke Keizerin,
ernstig ziek. In haar nood zendt deze de jonge Atréju uit om een redmiddel voor
zowel haar als Phantásien te vinden. Na een lange zoektocht komt Atréju te weten
dat er alleen buiten Phantásien, in de mensenwereld, iemand is die de heerseres en
het rijk kan redden. Vervolgens stapt Bastian Phantásien binnen en ontvangt er een
magisch amulet, waarmee hij het verwoeste rijk door zijn fantasie en wensen opnieuw
kan scheppen. De magie van het amulet is echter niet onvoorwaardelijk: voor elke
wens raakt Bastian een herinnering aan zijn thuis en de mensenwereld kwijt. Door
dit verlies en de invloed van een kwaadaardige heks komt Bastian tot de overtuiging
dat hij de rechtmatige opvolger van de Kinderlijke Keizerin is. Na een strijd met
Atréju belandt Bastian in de Stad der Oude Keizers en begint in te zien dat hij, door
zich keizer te wensen, niet alleen zijn eigen identiteit voorgoed zou verliezen, maar
tenslotte ook zijn verstand. Na een tijdje rondgezworven te hebben komt hij in de
Mijn van de Beelden terecht, waar hij naar de vergeten dromen van de mensen graaft
en een beeld van zijn vader vindt. Nadat Atréju het op zich neemt om Bastians
onvoltooide daden te voltooien kan deze naar de mensenwereld terugkeren, waar
zijn bezorgde vader hem opgelucht in de armen sluit.
Endes Die unendliche Geschichte is zowel een fantastisch avonturenverhaal als
een sprookjesachtige bildungsroman, die de ontwikkeling van kind tot jong
volwassene verbeeldt. Anders dan in veel andere romans over deze overgang maken
droom en fantasie hier een essentieel bestanddeel van deze volwassenheid uit. De
roman sluit daarmee aan bij de romantische traditie en beschrijft - zoals de ziekte
van de Kinderlijke Keizerin en de bedreiging van Phantásien heel duidelijk laten
zien - het gebrek aan fantasie als een ernstig ziekteverschijnsel van de moderne
wereld. Het volledige verlies van de fantasie zal, aldus de roman, serieuze
consequenties voor de mensenwereld hebben. En door het ingrijpen van de jonge
protagonist maakt hij dus niet alleen de fantastische wereld, maar uiteindelijk ook
zijn eigen wereld gezond. Wat de sensibele dromer in zijn eigen wereld dus als
zonderling en buitenbeentje kenmerkt, namelijk het talent om dingen te verzinnen,
maakt hem nu opeens tot held en redder. Zoals typisch voor de
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bildungsroman staat vooral Bastians zoektocht naar de eigen identiteit en een plaats
in de wereld centraal. Net zoals Patersons Bridge to Terabithia is dus ook Endes
Phantásien een soort heterotopie, waar de hoofdfiguur een crisis te boven kan komen.
Teruggrijpend op Sigmund Freuds structurele model van de psyche laten zich de
gebeurtenissen in Phantásien zelfs lezen als het botsen van de verschillende delen
van Bastians persoonlijkheid, zijn Es en Über-ich (Kümmerling-Meibauer, 2004, p.
326). Temeer omdat diens belevenissen in Phantásien op twee manieren
geïnterpreteerd kunnen worden: als reële belevenissen die aan een fantastisch boek
toegeschreven kunnen worden of als droom. Als droom wordt Phantásien tot een
manifestatie van Bastians onderbewustzijn, waar de verwaarloosde en gepeste
protagonist voor het eerst zijn driften, zijn Es, volledig kan ontplooien. Hij schept
de wereld naar zijn eigen wensen, waardoor hij tenslotte gecorrumpeerd wordt.
Bastians almachtsfantasie en zijn streven naar de keizerlijke kroon staan tegenover
de herhaaldelijke vermaningen van Atréju, die hem waarschuwt dat hij dreigt zichzelf
ofwel zijn Ich helemaal aan zijn driften te verliezen. Daarmee aanvaardt Atréju, die
immers Bastians idool is, de functie van het Über-ich.
Naast deze psychologische lezing, die de ontwikkeling van Bastian centraal stelt,
is er ook een narratieve en meer filosofische lezing mogelijk, die onder andere de
vraag ter sprake brengt wat werkelijkheid eigenlijk precies is. Zo integreert de roman
uitdrukkelijk de wereld van de lezers en brengt het motief van een wereld in een
wereld in. De opmaat van het boek waarin Bastian een antiquariaat tegenkomt hetgeen
hem vervolgens naar Phantásien brengt, stemt helemaal overeen met het boek dat de
lezers zelf in hun handen houden en waarin ze over Bastians fantastische avontuur
lezen: van de koperkleurige omslag met het opgedrukte embleem tot en met de
kleurverandering in de tekst, die op deze manier het kaderverhaal (Bastians wereld)
onderscheidt van het binnenverhaal (Phantásien). Hierdoor ontstaat een soort
metafictie, die de kloof van de vertelde realiteit en de realiteit van de lezers overbrugt.
Tegelijkertijd ontstaat echter ook de vraag of de wereld van de lezers niet ook gewoon
een fantastische wereld zou kunnen zijn, die slechts door anderen gelezen wordt. De
grens tussen realiteit en fantasie is dus in de meest ware zin van het woord en in alle
richtingen flexibel.
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Conclusie
Met de opbouw en gedeeltelijke reorganisatie van de naoorlogse wereld en de eisen
van maatschappelijke veranderingen door internationale studentenbewegingen
veranderde in de jaren zestig en vooral in de jaren zeventig ook de manier waarop
over kinderen en jeugd werd gedacht. De protestgeneratie wilde een opvoeding die
bewuste, onafhankelijke en (zelf-) kritische mensen zou voortbrengen. Hierdoor
kregen jongeren meer speelruimte en handelingsvrijheid. Deze emancipatie
weerspiegelde zich ook in een nieuwe, meer uitdagende kinder- en jeugdliteratuur,
die niet meer de pedagogische, maar de literair-esthetische principes op de voorgrond
plaatste en daarbij tegelijkertijd het kind - en de kinderlijke lezer - in de wereld van
de volwassenen en hun problemen integreerde. De kinder- en jeugdliteratuur brak,
in andere woorden, met de voorstelling van de kinderwereld als een separate en
harmonieuze wereld en liet vanaf nu ook de donkere kanten zien. Als gevolg daarvan
bevrijdde ze zich ook meer en meer van de traditionele vertelpatronen en vonden
nieuwe thema's, motieven en vormen ingang in de teksten. Het was de tijd van de
opkomst van de realistische en maatschappijkritische literatuur zoals Kenjirō Haitanis
episodische roman Usagi no me, die niet alleen zijn kinderlijke personages, maar
ook zijn kinderlijke lezers serieus neemt en op een literaire manier probeert
maatschappelijke samenhangen en machtsverhoudingen bloot te leggen. Stond men
aan het begin van deze ontwikkeling nog afwijzend tegenover sprookjes en
fantasieverhalen omdat deze een a-politieke, kinderlijke schuilplaats zouden creëren
en daardoor de emancipatie en integratie van de kinderlijke lezers in de realiteit
zouden tegenwerken, toch won in de jaren zeventig ook het toverachtige langzaam
weer terrein - ook al was dit anders geaccentueerd dan in de jaren ervoor.
Fantasieverhalen ofwel verhalen met fantastische elementen zoals Christiane
Nöstlingers Wir pfeifen auf den Gurkenkönig, Tormond Haugens Nattfuglene,
Katherine Patersons Bridge to Terabithia en Lygia Bojungas Corda Bamba kwamen
zo naast realistische en maatschappijkritische literatuur te staan. Deze auteurs waren
ervan overtuigd dat juist fantasieverhalen door hun symboliek bij uitstek de
mogelijkheid boden om complexe maatschappelijke realiteiten en psychologische
fenomenen op een esthetisch-literaire manier te benaderen en deze kritisch
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te belichten: van het fascisme in het dagelijkse leven (Nöstlinger) over angsttoestanden
(Haugen) tot en met dood en rouwverwerking (Paterson, Bojunga). Michael Endes
Die unendliche Geschichte bracht aan het einde van het decennium psychologische,
filosofische en narratieve vraagstellingen en leeswijzen samen en creëerde op deze
manier een veelzijdige roman die zowel een fantastisch avontuurverhaal als een
sprookjeachtige bildungsroman is, en zowel een psychologisch structuurmodel á la
Sigmund Freud als een metafictief wereldontwerp herbergt.
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Harde koppen
Over Spijkerzwijgen van Simon van der Geest
Fedor de Beer
Moeder verstijfde. Ze kneep het laken dat ze vast had tot een bolletje. Haar
ogen staarden naar het hoofdloze popje tussen de scherven. Ze wankelde
naar achter, greep zich vast aan de kastdeur en ging langzaam zitten op
de bodem van de kast. Haar hoofd tussen de overhemden van pa.
Ze trilde over haar hele lijf, ik durfde niet te kijken. Een bevende arm
reikte naar de kastdeur. Ze trok haar voeten in, krulde zich op en sloot de
kastdeur. (p. 102)

Met deze glasheldere situatiebeschrijving schetst Simon van der Geest de eerste grote
kras op de eens zo hechte relatie tussen de broers Spijker en Buts, niet lang na de
Tweede Wereldoorlog. Bloedbroeders waren ze, Buts had het zelf gezegd, en toch
had hij zijn broer nooit iets over het ondragelijke verdriet van hun moeder willen
zeggen. Tot vandaag, tot zijn moeder door Spijkers onhandigheid haar harde masker
met een klap liet vallen en in de kast kroop. En Spijker nam het zijn broer kwalijk,
maandenlang, want Spijker had een heel harde kop.
Jaren later gebeurde iets soortgelijks: een meisje, een brand in de molen en zonder
Spijker iets te zeggen verdween Buts naar de andere kant van de wereld. Met Johanna.
En dat was de druppel. Nooit zouden de broers elkaar nog zien. Los van elkaar
groeiden ze op en leefden ieder hun eigen leven.
Tot er een brief kwam. Een brief van Buts voor Spijker. Een brief die Spijker 's
nachts woest verscheurde, maar die zijn nieuwsgierige kleindochter Vonkie niet veel
later weer netjes in elkaar puzzelt. Want zij wil weten
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wat toch het geheim van haar nukkige, zwijgzame opa is en waarom hij zijn
lievelingsbroer Buts nooit meer wil zien. Met haar scherpe vragen die al haar opa's
argumenten om het verleden te laten rusten verbrijzelen, doorbreekt zij Spijkers
zwijgen en zet vervolgens alles op alles om de broers weer te verenigen.
In een notendop is dit de kern van Spijkerzwijgen van Simon van der Geest, een
verhaal dat zich afspeelt in twee tijden - de jeugd van opa Spijker en het hier en nu
van zijn kleindochter Vonkie.
Als tweevoudig winnaar van een Gouden Griffel - voor Dissus (in 2011) en Spinder
(in 2013) - en schrijver van het kinderboekenweekgeschenk van 2015 behoeft Simon
van der Geest geen introductie. Een echte veelschrijver is hij nog niet, maar dat wat
al op de planken staat, is door vakjury's en recensenten alom geprezen.
Zo'n kwalitatief hoogstaand oeuvre brengt druk met zich mee bij elk nieuw boek
dat verschijnt. Voor hem als schrijver natuurlijk, maar zonder twijfel ook voor
recensenten. Van der Geest moet opboksen tegen torenhoge verwachtingen van
mensen die als vanzelfsprekend aannemen dat hij ‘het kunstje’ wel weer flikt, terwijl
recensenten de balans moet vinden tussen succes inkoppen - ‘Van der Geest komt
met veelzijdig verhaal dicht bij perfectie,’ schrijft de Volkskrant (Van Lenteren,
2015) - en rücksichtslos met gestrekt been inkomen op wat beter had gekund. En dat
is lastig, want Spijkerzwijgen is geen slecht boek, integendeel, maar het is zeker ook
geen Spinder.

Trekken aan het verleden
De twaalfjarige Vonkie logeert een paar dagen bij haar opa op de boerderij en daar
geldt slechts één regel: je mag niet bij die oude molen komen die een stuk verderop
staat. Jammer, want de wrakkige molen die zo duidelijk verwaarloosd is, trekt enorm
aan, maar opa's lippen zijn verzegeld.
Ik kijk nog een keer om. Nu valt het me pas op dat er overal koeien staan,
behalve rond de molen. Daar blijven ze liever ver vandaan. (p. 18)
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Ook komen er geluiden uit de molen, muziek lijkt het wel en neef Sven lijkt oprecht
bang om stiekem met Vonkie naar de molen te sluipen. En dat terwijl ze 's nachts
zelf ziet dat haar opa de molen zelf wel bezoekt. Niet naar de molen! En hij dan? Er
is iets met dat ding en zij gaat uitzoeken wat!
De molen is letterlijk en figuurlijk de link met vroeger, toen opa nog een jongen was
en samen met zijn net iets oudere broer Buts opbokste tegen hun drie oudere broers
die hen nooit mee lieten doen. Buts en Spijker waren twee handen op één buik. Alles
deden ze samen en nu, nu zien ze elkaar nooit meer. Zelfs nu Buts ongeneeslijk ziek
is, lijken de twee broers elkaar niet te willen zien.
Wat is er ooit tussen die twee gebeurd? En wat heeft dat met die molen te maken?
Vonkie voelt dat opa iets voor haar verzwijgt, iets heel ergs, en nieuwsgierig als ze
is grijpt ze elke gelegenheid aan om naar Buts te vragen, naar de tijd toen opa zo oud
was als zij nu. En haar stugge, zwijgzame opa neemt zijn kleindochter beetje bij
beetje mee terug naar zijn jeugd, door grappige, ontroerende en spannende verhalen
te vertellen over hoe Buts en hij samen hun broers terugpakten. Vonkie luistert
ademloos naar deze verhalen en met haar ook de lezer, want zodra opa begint te
vertellen over vroeger, begint het verhaal te stromen en volgt de ene mooie zin op
de andere. Zoals wanneer Spijker en Buts hun broers foppen en Buts in zijn vlucht
het onvoorstelbare presteert:
Nee, hij sprong niet, hij vloog.
Hij spreidde zijn jas als vleugels en zweefde. Hij ging bijna horizontaal.
Teur, Tenk en Sleutel stonden aan de dijk genageld, hun monden vielen
open.
Buts zweefde... als een zwaan, een enorme zwaan. De laatste meters
klapwiekte hij zelfs een beetje, voor hij met een smak neerkwakte in de
slootkant. Goed, zijn benen lagen half in het water, maar hij had de
overkant gehaald. Dat deed niemand hem na. (pp. 24-25)
Van der Geest laat opa Spijker de verhalen over vroeger zelf vertellen en creëert
hiermee een tweede ik-persoon. En dat werkt; juist de verhalen uit het verleden maken
het boek tot een spannende pageturner.
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Om het overzichtelijk te houden, zijn opa's verhalen bewust opgenomen in aparte
hoofdstukken met kenmerkende titels als ‘Het Verhaal van de Kippencowboys’, ‘Het
Verhaal van Heerlijk-Heerlijk’ en ‘Het Verhaal van de Kievietseieren’. Ten
overvloede zijn deze hoofdstuktitels voorzien van een klein molentje. In de
tussenliggende hoofdstukken probeert Vonkie te verwerken wat opa vertelt, verbanden
te leggen met bijvoorbeeld de verscheurde brief en de geheimzinnige molen en haalt
ze alles uit de kast om opa Spijker opnieuw op zijn praatstoel te krijgen.
De plot zelf is misschien wat simpel en voorstelbaar en het einde wat zoet - Vonkie
achterhaalt de reden van de ruzie tussen de twee broers, vindt dat het koppige zwijgen
nu lang genoeg geduurd heeft en brengt ze met succes weer bij elkaar - maar de
compositie zelf is dat zeker niet. Van der Geest verweeft heden en verleden mooi
met elkaar, verandert de molen van een spookachtige ruïne in een schuilplaats voor
travestieten en deinst er niet voor terug beide hoofdpersonages - Vonkie én Spijker
- met een razende brand en een terminale kanker onder druk te zetten en beslissingen
te forceren. En dit alles in de kenmerkende en veelgeprezen beeldende stijl van Van
der Geest, die vooral in de opa-verhalen het meest tot zijn recht komt.

Laat ouders lekker hun eigen ruzies uitvechten (als ze niet heel hard nodig
zijn)!
Dat Vonkie bij haar opa logeert, is niet zonder reden. Thuis bij Vonkie is het namelijk
oorlog: op de dag dat zij door een uit woede veel te hard rijdende moeder bij opa
wordt afgeleverd, heeft mama 's morgens met een koekenpan papa's aquarium aan
diggelen geslagen.
Daar stond ze, in de keuken, trillend en bleek, met de grote koekenpan in
haar handen. Aan haar voeten een enorme plas water met scherven,
waterplantjes, steentjes en felgekleurde, spartelende vissen. Papa's vissen.
(pp. 10-11)
Een relatiecrisis dus om U tegen te zeggen en omdat haar ouders tijd nodig hebben
om tot zichzelf te komen, en tot elkaar, als dat ooit nog lukt, wordt
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Vonkie gemakshalve voor onbepaalde tijd bij opa Spijker gestald, de vader van haar
moeder.
Op zich een prima begin van het boek, alleen al vanwege de manier waarop de
lezer de ruzie en frustratie ingezogen wordt, maar al snel wordt duidelijk dat de ruzie
en het mogelijk gaan scheiden van haar ouders weinig te maken hebben met het
verhaal dat Van der Geest eigenlijk lijkt te willen vertellen in Spijkerzwijgen: dat
van twee bloedbroeders die elkaar ergens in het leven zijn kwijtgeraakt.
Want dát is het geheim van opa. Dát is het verhaal dat Vonkie beetje bij beetje uit
Spijker lospeutert. En de moeder van Vonkie heeft daar niets mee te maken, al heeft
ze net zo'n spijkerharde kop als haar vader. Helaas duikt ze wel keer na keer op, alsof
het verhaal niet gewoon spannend mag zijn, maar Vonkie ook voortdurend in angst
moet zitten of het ooit nog wel goed komt. En dat is ergerlijk, omdat deze emoties
het verhaal onderbreken en eigenlijk niets toevoegen aan het geheel, zoals ook het
einde de lijnen niet verbindt: Buts en Spijker vinden elkaar weer, maar het huwelijk
van haar vader en moeder lijkt over. En toch meent Vonkie zeker te weten dat het
samenbrengen van Buts en Spijker haar in dit verband iets heeft gebracht: ‘Ik ben
niet bang. Niet meer. Niet voor koud water. Niet voor wat straks komen gaat. Niet
voor dat rotverhaal dat ze me straks gaan vertellen’ (p. 250).
Zonde zo'n einde, want het ging toch niet echt om haar ouders en een scheiding?
Spijkerzwijgen draait om Vonkie en het verleden van haar opa!

Switchen?
Spijkerzwijgen bevat veel elementen die met name Spinder fenomenaal maakten,
maar het zit minder goed in elkaar. De verschillende lijnen komen zoals hierboven
geschetst niet organisch samen en de personages zijn net iets minder krachtig. Zo
redeneert Vonkie de ene keer ruim boven haar leeftijd - ‘Moet je hem nou zien:
blozende wangen, haren gekamd, kippengeklets. Vannacht nog woest, nu zo mak
als een lammetje’ (p. 31) - en de andere keer, als ze bij gebrek aan sinaasappels maar
bananen uitperst, ruim eronder.
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Verschillende recensenten vinden dat Spijkerzwijgen niet de intensiteit heeft die
Spinder wel had. Zij hopen dat Van der Geest zijn literaire lijntjes weer strak trekt
in een volgend project. Ik onderken het kwaliteitsverschil, maar wil tegelijkertijd als
leraar ook een ander geluid laten horen. Het boek staat, net als zijn eerdere boeken,
vol dialogen en beschrijvingen in een prachtige, beeldende taal.
Sven heeft een echte jongenskamer: saai, met grijs tapijt en blokjes-behang
en met nog minder kleuren dan in een kantoor. Aan de muur hangen
onbegrijpelijke posters: van tractoren en raceauto's. Er is ook een grote
van een motorrijder met een dichte, zwarte helm op. In grote letters staat
erboven dat hij Jeffrey heet. (Maar hoe kun je nou zeker weten dat hij ook
echt in dat pak zit? Je ziet nog geen centimeter vel van die Jeffrey. Iedereen
kan wel zo'n motorpak aantrekken en zo'n helm opzetten. Misschien had
Jeffrey die dag wel helemaal geen zin om zich weer in zijn pak te hijsen
voor een foto en heeft hij zijn moeder gevraagd.) (p. 150)
Met gemak creëert Van der Geest met zijn zinnen een toegankelijke wereld die
iedereen zal laten grinniken en genieten.
De kamer is oersaai. Behang in de kleur van witlof, nog zo'n bed met stijve
lakens en een donkerbruine kast waar een dooiemuizenlucht uit komt.
Oude zwart-witfoto's aan de muur. Boven de deur hangt een kruisbeeld
met een Jezus die kijkt alsof hij doodgaat van verveling. Ik snap hem wel,
die Jezus. (p. 150)
Prachtig, en daar zou hij wat mij betreft eigenlijk meer mee moeten doen. Want wat
moet Van der Geest met nog een derde griffel? Een winkel beginnen? De Kinderjury,
dát is zijn nieuwe uitdaging. Zijn dialogen, beschrijvingen en observaties doen
iedereen smullen, dus waarom daar niet op focussen in plaats van op het bij elkaar
knopen van psychologische kronkels in hoofden van hoofdpersonen? Literair
fantastisch, maar, zo weet ik uit ervaring, voor heel wat kinderen helaas (nog) niet
om door te komen.
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Het zelfbeschikkingsrecht van kind en dier
Machtsverhoudingen in Jef Aerts' Paard met laarzen
Kyra Fastenau

Vorig jaar verscheen Paard met laarzen,1 een nieuwe roman van Jef Aerts voor
kinderen vanaf tien jaar. In dit bescheiden verhaal over een meisje dat tegen de zin
van haar ouders in zorg draagt voor een bejaard circuspaard, wordt een scala aan
thema's aangereikt. Paard met laarzen is het verhaal van een teruggetrokken kind
dat, op de drempel van de puberteit, steeds meer begint te ontluiken. Het is een
verhaal over vriendschap, familie, liefde en de pijn van gemis - en hoe een dier deze
leegte kan invullen. Maar misschien is het nog wel het meest een verhaal over
machtsrelaties - tussen ouder en kind, tussen man en vrouw, tussen mens en dier...
In het vlechtwerk van verhaallijnen ontdekken we parallellen, waarbij het
zelfbeschikkingsrecht van het individu - of dat nu kind of volwassene is, mens of
dier - steeds meer centraal komt te staan.
Paard met laarzen wordt verteld door Fieke, een zonderling, fantasievol meisje
wiens leeftijd niet wordt vermeld (ik schat haar een jaar of elf). Fieke is enig kind
en woont met haar ouders in een rijtjeshuis in de Borstelstraat. Haar moeder is druk
met haar werk als eindredacteur bij een lokale krant, haar vader lijkt vooral druk in
zijn hoofd. Bij de oude dame Olga vindt Fieke de aandacht die ze thuis ontbeert.
Elke middag helpt ze haar bij de verzorging van Lasse, een circuspaard dat zijn
hoeven heeft verbrand bij een ongeluk en daarom op maat gemaakte laarzen draagt.
Olga, die aanvoelt dat

1

Jef Aerts (met illustraties van Judith Vanistendael), Paard met laarzen, Amsterdam, Querido,
2015.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

235
haar einde nabij is, laat Fieke beloven na haar dood voor Lasse te zorgen en hem aan
niemand anders te geven, ‘[o]ok niet aan de alleraardigste man op aarde’ (p. 26). Die
alleraardigste man duikt direct na het overlijden van de oude dame op. Zijn naam is
Gertjan en als clown Baruso had hij jarenlang een succesvolle circusact met Lasse,
tot het vreselijke ongeluk waarbij het paard zijn hoeven verbrandde - door toedoen
van Gertjan, zo heeft Olga aan Fieke verteld. Fieke is vastberaden haar belofte aan
Olga na te komen en Lasse te beschermen, ook als dit betekent dat ze - voor het eerst
in haar leven - tegen haar ouders moet ingaan. Ze krijgt hierbij hulp van Vos, een
mysterieuze jongen die plots opduikt in het leegstaande huis dat grenst aan haar
achtertuin. Na een reeks avontuurlijke incidenten belandt Lasse alsnog in de handen
van Gertjan en bereikt de roman een vrij uitleggerige climax. Gelukkig maakt het
enigszins open einde veel goed.

Schreeuw om aandacht
Jef Aerts neemt de tijd om de relaties tussen de verschillende personages uit te diepen.
Het eerste deel van Paard met laarzen wisselt tussen scènes in het heden, waarin
Fieke zojuist is thuisgekomen met Lasse en haar ouders discussiëren over wat er met
het paard moet gebeuren, en flashbacks naar de middagen die Fieke doorbracht bij
Olga voordat die kwam te overlijden. Het contrast tussen Fiekes relatie met haar
ouders en haar relatie met Olga is knap uitgewerkt. De setting ademt een contrast
tussen koud en warm. Vergelijk de omschrijving van het rijtjeshuis aan de
Borstelstraat met het vrijstaande huisje van Olga aan de Olmendreef:
We wonen in een klein rijtjeshuis midden in de stad. Borstelstraat nummer
37. Aan de straatkant zijn een voordeur en één raam. Wat moet ik hier met
een eigen paard? We hebben niet eens een echte tuin, alleen een betegeld
terras met bloempotten en een kruidenbak. Aan alle kanten staan manshoge
muren. [...]
Iedere middag fiets ik na school door de Olmendreef naar huis. Daar staat
Olga's huisje, een stukje van de straatkant met kolossale bomen. Het is
wit geverfd en hangt scheef, alsof het net als Olga ieder moment om zou
kunnen vallen. Naast de deur groeien roze en blauwe bloemen in
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dikke bossen. Vroege hortensia's en seringen waarvan de geur je naar adem
doet happen. (pp. 9-10)
De stenen muren, terrastegels en plantenbakken maken de Borstelstraat een kille,
beklemmende plek, terwijl het huisje aan de Olmendreef vol kleur en natuur is. Die
tegenstelling wordt in het boek nog meer uitgewerkt. Vooral de geuren blijven de
lezer bij: verbrande papiersnippers, vuilnis en de muffe geur van leegstand in de
Borstelstraat versus de geur van seringen, koffie en versgebakken brood in de
Olmendreef. In Olga's huisje vinden we leven en liefde, in het rijtjeshuis riekt het
naar verwaarlozing.
Het boek opent met een dialoog tussen Fieke en haar vader. De dochter is een
nauwkeurige observator van haar vaders lichaamstaal: ze beschrijft hoe hij ‘gromt’
en ‘knort’, hoe zijn gezicht rood aanloopt, hoe hij slaat met de deur. Het zet zijn
uitspraken, veelal in gebiedende wijs, kracht bij: ‘Eruit met dat beest!’ en ‘Ben je
helemaal gek geworden?’ (pp. 5-6). In dit eerste gesprek komt de vader over als een
echte driftkikker. Wanneer we de moeder leren kennen, wordt duidelijk waarom.
Wellicht uit de vader, die binnen het huwelijk het onderspit lijkt te delven, zijn
frustraties op zijn dochter?
Fieke omschrijft haar moeder als een eersteklas workaholic:
‘Papa klonk alsof je iets vreselijks was overkomen.’ Mama bijt op haar
lip. Het lijkt alsof ze liever had dat ik gewond was. Of dat mijn kleren vol
bloedspatten zaten. Misschien hoopte ze op een spannende krantenkop.
Eentje met mij in de hoofdrol. (p. 14)
Deze verbitterde omschrijving is natuurlijk ironisch, maar het toont wel aan dat de
moeder haar werk boven haar gezin plaatst. In plaats van opluchting dat haar dochter
niets ernstigs mankeert, lijkt ze zich vooral druk te maken om mislukte krantenkoppen.
Het gesprek over Lasse, dat duidelijk over het hoofd van het kind wordt gevoerd,
geeft blijk van een onuitgesproken spanning binnen het huwelijk. In plaats van zich
om hun dochter te bekommeren en haar bij het gesprek te betrekken, beginnen de
ouders direct op elkaar te vitten:
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‘Waar zullen we beginnen?’ vraagt ze.
‘Hoe haalt ze het in haar hoofd om...’ zegt papa.
‘Mij te bellen alsof ons kind halfdood is? Denk je dat ik je nog geloof als
er écht iets belangrijks gebeurt?
[...]
‘O, jij vindt een paard in huis dus niet belangrijk?’ zegt papa. (p. 15)
Je voelt direct dat er iets wringt tussen die twee. Aerts portretteert dit door weg te
laten wat een lezer zelf kan invullen: het omgekeerde rollenpatroon tussen man en
vrouw. Terwijl de baan van de moeder uitgebreid wordt beschreven, is niet duidelijk
hoe de vader zijn dagen invult. Maar aangezien hij thuis is terwijl de moeder op
kantoor is, kunnen we het antwoord wel raden.
Het is alsof de ouders de discussie rond Lasse aangrijpen om hun eigen machtsstrijd
te voeren, waarbij Fieke letterlijk moet schreeuwen om aandacht. Pas wanneer zij
de joker van Olga's overlijden inzet, luisteren de ouders écht naar hun dochter:
Gek hoe één woord alles kan doen kantelen. D O O D. Vier letters, waarvan
twee keer twee dezelfde. Een woord van niks. En toch krijg je iedereen
ermee stil. (p. 16)
Hoewel de ouders, en dan met name de moeder, oog hebben voor het verdriet van
hun kind, primeert hun pragmatische kijk op de zaak:
Mama had diep in Lasses droevige ogen gekeken. Maar papa had nog
dieper nagedacht. Hij liet zich niet van zijn stuk brengen. (p. 32)
Fieke heeft hen verteld dat Olga haar het paard heeft nagelaten en dat ze beloofd
heeft voor Lasse te zorgen, maar de volwassenen zien onvoldoende in hoe belangrijk
die belofte is voor het meisje. Of willen ze het niet inzien? Toegeven welke rol Olga
in het leven van hun dochter vervulde, confronteert hen onvermijdelijk met hun eigen
falen als opvoeders, want bij de oude dame vond Fieke de aandacht en erkenning
die ze thuis ontbeert.
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Ook voor de lezer blijft de relatie tussen Fieke en Olga enigszins mysterieus, al
voelen we wel aan dat de twee een speciale band hadden. Doordat de flashbacks
weinig dialogen bevatten, eerder uitspraken van Olga die Fieke zich herinnert, blijft
in het midden wat de twee precies met elkaar bespraken. Vooral: wat Fieke allemaal
aan Olga vertelde. Slechts eenmaal in het boek, tussen neus en lippen door, wordt
dit benoemd. Wanneer Fieke Olga's huis betreedt vlak na haar dood, staat er: ‘Ze
zou me niet meer vragen hoe het op school ging. Of de juf wel voorzichtig met me
was. Of ik het nog altijd zo moeilijk vond om vrienden te maken’ (p. 30).
Drie zinnetjes, meer heeft Aerts niet nodig om een extra betekenislaag aan zijn
verhaal toe te voegen. Wat er precies speelt op school, weten we niet: dit deel van
Fiekes leven wordt niet beschreven. Maar het is duidelijk dat Olga als enige
volwassene een luisterend oor bood voor problemen die verder niet aan bod komen
in het boek. Dit vergroot haar belang in het leven van Fieke, en dus ook de pijn van
haar gemis.
Hoewel Olga de tijd nam om Fieke aan te horen, ontnam ook zij haar het recht om
zelf beslissingen te nemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit haar gewoonte het meisje
koppig koffie te serveren, ook al weet ze dat Fieke dit niet lust. Ze serveert het kind
een drank voor volwassenen, maar behandelt haar niet als een volwassene: als ze het
meisje echt serieus zou nemen, dan liet ze haar kiezen. Hetzelfde geldt voor de zorg
voor Lasse: Olga zadelde Fieke hiermee op zonder haar veel inspraak in de beslissing
te geven, zo blijkt uit een van de weinige dialogen tussen de twee:
Olga zette de laarzen op een rij in een hoek en keek heel ernstig.
‘Als ik er niet meer ben, moet jij voor hem zorgen,’ zei ze. ‘Wil je dat
voor me doen?’
‘Ja!’ zei ik. Natuurlijk zei ik ja, al zat er een steentje in mijn keel.
‘Ik wil dat hij bij jou blijft, wat er ook gebeurt.’
‘Dat is beloofd.’ Ik probeerde het steentje weg te slikken, maar ik kreeg
er geen beweging in.
‘Hij is dan van jou,’ herhaalde Olga nog eens. ‘Geef hem aan niemand
anders. Ook niet aan de alleraardigste man op aarde.’ (pp. 25-26)
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Hoewel de oude dame Fieke eenmaal een vraag stelt, formuleert ze deze op zo'n
manier (‘moet’, ‘geef’, ‘ik wil’...) dat het meisje, van wie we sinds het begin van het
verhaal weten dat ze moeite heeft met assertiviteit (‘Ik zeg altijd “ja” als me iets
gevraagd wordt, dat scheelt meestal een hoop gedoe’ (p. 6)), niet in staat zal zijn te
weigeren, ook al zit er een steentje in haar keel. Omdat we Olga onvoldoende kennen,
hebben we te raden naar haar beweegredenen. Maakt ze gebruik van Fiekes
onvermogen om ‘nee’ te zeggen om te voorkomen dat Lasse in de handen van Gertjan
belandt? Of gunt ze het eenzame meisje de troost en vriendschap van het paard dat
ook haar - zo leren we tegen het einde van de roman - hielp om een leegte te vullen
na een pijnlijk afscheid?

Kiezen is verliezen
In de tweede helft van de roman voert Aerts twee nieuwe figuren op, Gertjan en Vos.
Verteltechnisch doet hij dit vooral om de spanning op te voeren, want zowel Gertjan
als Vos is gehuld in een wolk van mysterie en dit geeft de aanzet voor een reeks
doldwaze avonturen. Maar doordat hun achtergrondverhaal zo goed is uitgewerkt,
ontstijgen de twee het niveau van de boeman en grappige sidekick. Doordat hun
gezinssituaties overeenkomsten vertonen met de verhoudingen binnen Fiekes familie,
bieden Vos en Gertjan Fieke (én de lezer) relativeringsvermogen.
Dit blijkt het duidelijkst uit de thuissituatie van Vos, die net als Fieke opgroeit
met een workaholic als moeder en een mentaal afwezige vader. In het geval van Vos
is de situatie nog complexer, aangezien zijn ouders vulkanologen zijn. Toen Vos
klein was, reisde het gezin samen de wereld over. Nu de jongen ouder is en behoefte
lijkt te hebben aan stabiliteit (er wordt vermeld dat hij een tijdje op een zorgboerderij
verbleef), heeft zijn vader zijn carrière opgegeven. Hij offerde zijn vrouw én zijn
passie op voor zijn zoon, maar ideaal is deze situatie allerminst: de gezamenlijke
maaltijden via Skype zijn al even gemaakt gezellig als het zondagse ontbijt bij Fieke
thuis. Bovendien draagt Vos (ook zijn leeftijd wordt niet genoemd, maar omwille
van zijn inlevings- en relativeringsvermogen schat ik hem iets ouder dan Fieke, een
jaar of dertien) daarbovenop een schuldgevoel met zich mee: ‘Als ik niet zo moeilijk
deed en zo snel geprikkeld was, dan had pap wél mee op
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expeditie kunnen gaan. Dan stond hij naast mam op het topje van de Cotopaxi. Nu
kan hij alleen via de camera op haar hoofd vulkanen beklimmen’ (p. 102). Opnieuw
beslissen de ouders voor het kind, en ook hier wint de pragmatische optie. Maar
terwijl Fiekes ouders beseffen dat hun keuze ingaat tegen de zin van hun dochter,
hebben de ouders van Vos de wens van hun zoon ingewilligd - en het resultaat is
evenmin zaligmakend.
Hoe zou het zijn als het kind zelf mocht beslissen? Als de zwakke partij autonomie
werd toegekend, het recht om zelf een keuze te maken en de verantwoordelijkheid
om de consequenties daarvan te dragen? Het antwoord op die vraag vinden we in de
derde ‘gezinssituatie’ in de roman: die van Olga, Gertjan en Lasse. Dat er een speciale
band was tussen de oude dame en de clown is van meet af aan duidelijk, maar pas
tijdens de ontknoping van het verhaal blijkt dat de twee een liefdesrelatie hadden.
Zij wilde graag dat hij bij haar introk, maar hij - circusmens in hart en nieren weigerde zo'n verbintenis aan te gaan. Het machtsconflict tussen man en vrouw
ontvlamde en schaadde zo een derde, zwakkere partij. Angstig door het
onvoorspelbare gedrag van de baas die zijn woede op hem afreageerde, raakte het
paard de brandende hoepel, waarna de circustent vlam vatte en het beest zijn hoeven
verbrandde in een poging het vuur te doven.
We zouden deze gebeurtenis op zich al kunnen lezen als een symbolische parallel
met de thuissituaties van Fieke en Vos: de zwakkere derde die tussen twee vuren
verkeert en, in een poging de brand te blussen, gekwetst raakt. Aerts acht het echter
nodig om deze parallel kracht bij te zetten in een climax die naar mijn smaak iets té
moraliserend is. Na een nare ervaring slaat Lasse op hol en belandt bij Gertjan, die
niet van plan is het paard aan Fieke terug te geven. Er volgt een geforceerde
machtsstrijd waarbij de twee partijen vechten om de zorg over Lasse. Judith
Vanistendael zet het getouwtrek nog eens extra in de verf met een illustratie die zich
uitstrekt over zes pagina's: Fieke links, Baruso rechts, het paard pontificaal in het
midden, op zijn billen, als een koppig kind. De boodschap ligt er duimendik bovenop:
kiezen is verliezen. Wat je ook beslist, je zult altijd iemand tekort doen - hetzij een
ander, hetzij jezelf. Zelf een keuze maken en de consequenties ervan dragen is niet
enkel een voorrecht, maar ook een last. Daarom kan het best fijn zijn als deze
verantwoordelijkheid je wordt ontnomen - bijvoorbeeld door een beschermende
volwassene. Et voilà: als een deus ex machina
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wordt de spanning doorbroken door de komst van Fiekes ouders, die de kinderen
dwingen terug naar huis te komen.
Zowel kinderen als dieren worden in onze samenleving doorgaans gezien als de
zwakkere partij. Wanneer het gaat over kinder- of dierenrechten, dan is het
zelfbeschikkingsrecht een centraal thema. In een roman over een circuspaard is dit
een voor de hand liggend onderwerp, maar doordat Aerts de koppeling maakt met
de volwassenwording van een weinig assertief meisje dat, dankzij een
verantwoordelijkheid die haar min of meer in de schoot is geworpen, leert om op te
komen voor haar rechten, trekt hij het verhaal open tot een bredere bespiegeling op
machtsverhoudingen in het algemeen. Om vervolgens geen pasklare oplossingen te
bieden maar, via sterk uitgewerkte bijfiguren en een climax met een duidelijke
boodschap, aan te tonen dat er ook nadelen kleven aan keuzevrijheid. Het paard toont
het kind dat de vrijheid - met andere woorden, de volwassenwording - die zij zo
ambieert, haar niet het opperste geluk zal brengen.
In dat opzicht is het open einde, waarbij Fieke, Vos en Gertjan gedrieën toekijken
hoe Lasse zijn draai vindt op een zorgboerderij, een passende afsluiter. Er is geen
eind goed, al goed, maar er zijn wel lichtpuntjes. Geen kleffe verzoening, maar wel
excuses en een toenaderingspoging. Geen garantie dat de thuissituatie van Fieke en
Vos zal verbeteren, maar wel de zekerheid van hun nieuwe vriendschap. En ten slotte
is daar de koffie, een terugkerend motief: ditmaal kiest Fieke (en ook Gertjan, die
deze drank eveneens niet kan waarderen) er zelf voor om te nippen aan het bittere
vocht en daarmee haar eerste stapjes richting volwassenheid te wagen.
Paard met laarzen is een rijk verhaal, waarbij een tweede lezing geen overbodige
luxe is. De boodschap schuilt in alledaagse elementen, in wat níet wordt gezegd. De
climax is een beetje een uitglijder, maar kan de lezer ook helpen om te vatten wat
onder de oppervlakte schuilgaat. Een nederig pleidooi voor meer keuzevrijheid, en
vooral: meer inlevingsvermogen.
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Dieren in de hoofdrol. Toch?1
Over Een aap op de wc van Joukje Akveld en Martijn van der Linden
Ann Uleners

Een aap op de wc2 schetst het verhaal van een dierentuin in oorlogstijd. De
geschiedenis van de verhuizing van Blijdorp is echter behoorlijk ingewikkeld en die
van de Tweede Wereldoorlog nog veel complexer: hoe krijg je zoiets voor een jong
lezerspubliek helder op papier? Met haar dubbele focus van jeugdauteur en journalist
giet Joukje Akveld deze complexe materie in een boeiend verhaal met een doordachte
structuur.

Een boeiend verhaal
Het verhaal start met een schets van de vroegere dierentuin: de ligging, de beschrijving
van gebouwen, de ontstaansgeschiedenis, informatie over bewoners, bezoekers en
speciale evenementen. Ook de beweegredenen voor de verhuisplannen worden
opgesomd: door de verouderde infrastructuur, het dalend bezoekersaantal én de
bouwplannen van de gemeente Rotterdam wordt de dierentuindirecteur onder druk
gezet om drastische beslissingen voor de toekomst te nemen. In volle
voorbereidingstijd voor de nieuwbouw en de verhuizing breekt echter de oorlog uit.
De impact hiervan wordt uitgebreid beschreven, zowel de rechtstreekse als de
onrechtstreekse gevolgen voor de dieren en voor de mensen in en rond de dierentuin.
Ook

1
2

Naar analogie met het slotwoord in Akveld, p. 111.
Joukje Akveld (met illustraties van Martijn van der Linden), Een aap op de wc. Hoorn,
Hoogland & Van Klaveren, 2015.
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de naoorlogse periode krijgt de nodige aandacht en het verhaal wordt uiteindelijk
afgesloten in het heden. De keuze voor een chronologische benadering lijkt logisch:
het helpt de jonge lezer om de rode draad in het verhaal te volgen en zo het overzicht
te behouden. Bijzonder is echter dat tussen alle zakelijke beschrijvingen door telkens
één specifiek dier of een diersoort in de kijker gezet wordt: talloze portretten brengen
het uiterlijk, de levenswijze, het gedrag of de karakteristieke trekjes van deze dieren
over het voetlicht. Deze beschrijvingen spinnen als een beknopte dierenencyclopedie
een tweede rode draad door het verhaal en ze voegen aan het beladen oorlogsthema
een zekere speelsheid toe. Door de tekst heen wordt vaak verwezen naar eerder
beschreven eigenschappen van de dieren en naar incidenten die voordien reeds belicht
werden, waardoor het lezen van dit boek om een nog grotere concentratie vraagt dan
bij het eerste doorbladeren al mag lijken.
In Een aap op de wc is een alwetende verteller aan het woord, hoewel deze verteller
zichzelf als alweter ook durft te relativeren. Dat geldt ook voor de schrijver. Op een
humoristische en expliciete wijze kruipt Akveld uit haar rol als auteur, wanneer ze
bijvoorbeeld schrijft: ‘Ja, dat is raar natuurlijk, een schrijver moet een boek schrijven,
verder moet hij er zich niet mee bemoeien’ (Akveld, 2015, p. 110). De verteller kruipt
in de huid van meerdere personages en schotelt de lezer dus verschillende
gezichtspunten voor, op de eerste plaats vanuit de dieren (die door Akveld
hoofdpersonen genoemd worden, p. 3), maar ook sterk vanuit de directeur en de
oppassers. Deze worden tussen de lijntjes als ware helden neergezet, omdat ze - soms
met gevaar voor eigen leven - voor de hen toevertrouwde dieren blijven zorgen en
inventief en doortastend optreden in moeilijke omstandigheden. De hoofdrol in het
boek lijkt dan wel voor de dieren weggelegd, maar schijn bedriegt: het zijn uiteindelijk
de mensen die de touwtjes in handen hebben en met hun goede wil, onverschilligheid
of vernielzucht beslissen over leven en dood van de dieren.

Een verhaal met vele staartjes
Het einde van het verhaal lijkt wel wat op het einde van een geslaagd concert:
voortgestuwd door het applaus van het publiek geven de muzikanten

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

244
toegift na toegift. Ook in Een aap op de wc blijven de toegiften zich opstapelen en
wachten er na de vermoedelijke slotzin ‘Er lag een toekomst te wachten - voor mensen
en voor dieren’ (p. 107) nog verrassingen. In de eerste plaats omdat de
pantserkrokodillen uit een eerder portret opnieuw opduiken: Akveld kiest ervoor om
actuele informatie over deze dieren in haar boek op te nemen. Met een verwijzing
naar de citaten vooraan in het boek (van Ernest Hemingway en Annie M.G. Schmidt)
verantwoordt ze zich tegenover de lezers, om hen daarna prompt twee mogelijke
eindes aan te bieden: een positief (maar historisch niet helemaal correct) einde, of
een droevig (maar correct) einde met toch nog een optimistische twist.
De volgende toegift is het lange ooggetuigenverslag van Anna, die vertelt over
haar leven als dochter van een dierentuindirecteur tijdens de oorlogsjaren. Zowel de
tekst als de foto's hebben een duidelijke link met de verhalen in het boek en bezorgen
de lezer soms een ‘aha-erlebnis’ en op andere momenten nieuwe
achtergrondinformatie.
En ten slotte spreekt Akveld haar lezers opnieuw rechtstreeks aan en geeft zij een
toelichting bij de aanleiding tot dit boek, de gevolgde werkwijze en de geraadpleegde
bronnen. Ze benadrukt hierbij hoe waarheidsgetrouw de verhalen zijn: ‘Voor dit
boek dook ik veel in archieven en bibliotheken en een enkele keer in mijn hoofd’ (p.
118). Mooi hoe de auteur haar jonge lezers steevast als een volwaardig publiek
benadert en betutteling afwijst.

Een doordachte en doorzichtige structuur
Eerder werd al beschreven hoe in het verhaal de chronologische en zakelijke
beschrijving van de gebeurtenissen in de dierentuin voor, tijdens en na de oorlog
steeds wordt afgewisseld met levendige dierenportretten. Deze structuur wordt
bovendien visueel sterk ondersteund door het consequent gebruik van
achtergrondkleuren: centraal staat het verhaal van de dierentuin, voor de oorlog (op
een zachtgroene achtergrond), tijdens de oorlog (lichtgrijs) en erna (crèmekleurig).
De oorlog is intens verweven in dit verhaal, en de lezer krijgt in de kantlijn af en toe
nog extra informatie (hier zijn de letters in het bruin gezet). Eveneens in de kantlijn
bevinden zich de schetsmatige voorstellingen en de handgeschreven naam van minder
bekende dieren die in de tekst voorkomen. De verhalende intermezzo's over de
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dieren verschijnen op een witte achtergrond en worden telkens begeleid door een
grote afbeelding. De lezer wordt door het verhaal heen uitgenodigd op een pad van
inzoomen en uitzoomen, hoofdlijnen en zijwegen: een knap staaltje van
systeemdenken (waarin het geheel meer is dan de som van de delen en ook onderlinge
verbanden bestudeerd worden). De ritmische afwisseling van meer algemene gegevens
met gedetailleerde dierenportretten maakt het lezen bovendien prettig en voorspelbaar,
biedt een houvast om de massa aan informatie de baas te blijven en lijkt zowel de
weetjeslezer als de verhalenzoeker te plezieren.

Gewikt en gewogen
Akveld hanteert een vlotte pen, waaruit een variatie aan stijlen vloeit: nuchtere en
zakelijke beschrijvingen (bijvoorbeeld een droge opsomming van de aanwezige
dieren) verbroederen soepel met poëtische beelden, zoals ‘De lijst was lang en
slingerde de hele wereld over’ (p. 9). Ook kwinkslagen vinden hun plekje: ‘Dat is
zo'n handige tang waarmee je van alles kunt doen: buigen, knippen, monteren. Je
kunt er ook hard mee slaan’ (p. 21). Moeilijke onderwerpen of pijnlijke informatie
worden niet vermeden, maar voldoende in hun context geplaatst en slechts een enkele
keer wat verbloemd: ‘Een hele woonwijk verdween. En de mensen die er woonden,
die verdwenen ook’ (p. 102). Met kritische opmerkingen, bijvoorbeeld of de in Afrika
achtergebleven ouders van de zwarte kind-oppasser Nasor hem zouden missen en
zich zorgen om hem zouden maken (p. 17), wordt de lezer aan het denken gezet en
actief betrokken in het verhaal. Dat alles zorgt ervoor dat het toch geen moeilijk
verteerbaar boek is geworden, ondanks het zwaar beladen thema. En misschien is
hiervoor nog wel een andere reden te noemen: de auteur maakt gebruik van een rijk
taalpalet en doorrijgt haar tekst haast onopvallend met stijlfiguren. Een mooi voorbeeld
hiervan is de klanknabootsing ‘Paard-en-wagens vervoerden hun vrachtjes klossend
en ratelend door de stad’ (p. 10). Alliteraties komen eveneens voor, bijvoorbeeld in
de zin ‘Het paste helemaal in het paradijselijke plaatje’ (p. 22). Hier en daar duiken
neologismen op, bijvoorbeeld: ‘Speelvrienden waren ze, geen praatvrienden’ (p.
114). En de zin ‘In het centrum lag een dierentuin die een bouwput werd, in Blijdorp
werd een bouwput een dierentuin’ (p. 34)
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draagt een verrassend chiasma in zich. Deze stijlfiguren zullen voor de jonge lezer
waarschijnlijk niet herkenbaar zijn en dat hoeft ook niet: genieten van schoonheid
kan ook onbewust.

Springlevend
Het boek is mooi geïllustreerd door Martijn van der Linden, een bekroonde
dierenillustrator. Zijn liefde voor dieren en de speciale band die hij heeft met Blijdorp
(tijdens zijn opleiding illustratie aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam
ging hij vaak schetsen in de dierentuin) maakten van hem de geknipte persoon om
Een aap op de wc te illustreren. Het eindresultaat is geen prentenboek in strikte zin,
want het telt meer dan 32 pagina's en niet elke dubbele pagina is geïllustreerd. Toch
heeft Van der Linden een heerlijk kijkboek gecreëerd. Tientallen dieren springen in
en uit de tekst en bevolken zelfs de schutbladen. Kleine schetsen in de kantlijn helpen
de lezer om zich een beeld te vormen van minder gekende diersoorten, maar ook de
andere afbeeldingen zitten boordevol informatie over uiterlijk, activiteiten en reacties
van dieren. Informatief? In ieder geval. Maar er is meer: met zijn illustraties weet
Van der Linden de sfeer te versterken (de gitzwarte afbeelding met de opgesloten
aap op p. 71) en verwondering op te wekken (de ogenschijnlijk dartelende zeeleeuwen
op pp. 50-51 blijken bij nader inzien door een explosie weggeslingerd te worden).
Door veel dieren de lezer rechtstreeks te laten aankijken, zorgt hij voor een grotere
betrokkenheid bij het verhaal. Ook slaagt Van der Linden erin sterke gevoelens over
te brengen, zoals bij de woedende aap op p. 93, die getekend is vanuit ‘sleutelgat’
perspectief. De lezer krijgt bovendien een esthetische ervaring aangereikt door de
rijke variatie in stijlen (schetsmatig of ragfijn gedetailleerd, dynamisch of statisch),
technieken (tekenen, schilderen, drukken), materialen (potlood, ecoline, aquarel),
kleurgebruik (natuurgetrouw of monochroom, zacht of fel), perspectief (in- en
uitzoomen), grootte en plaatsing op de bladzijde. En de afbeelding van een aap op
het woord ‘wc’ op de cover lijkt wel een knipoog naar het surrealisme.
Woord en beeld hebben elk op zich al een duidelijk bestaansrecht in dit boek,
omdat ze onafhankelijk van elkaar hun verhaal weten te vertellen. Auteur en illustrator
kiezen daarvoor niet per se dezelfde benadering: waar
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Akveld in haar tekst niet alleen dieren, maar ook mensen opvoert (deze laatsten in
een dubbele rol als beschermers én vernielers), beklemtoont Van der Linden met zijn
illustraties vooral de dieren. Slechts twee maal zijn ook oppassers afgebeeld, en zelfs
de wijze waarop deze voorgesteld worden (als silhouetten op pp. 74-75 en sterk op
de achtergrond op p. 80) lijkt hun rol in het verhaal te minimaliseren. Dit spel met
de aan- en afwezigheid van mensen in tekst en illustraties brengt een zekere spanning
in het verhaal en zou bij de lezer de vraag kunnen oproepen: wie heeft hier nu eigenlijk
de hoofdrol? Een tweede verschil betreft de aanwezigheid van de oorlog (en de
gevolgen ervan): tekstueel is deze alomtegenwoordig, maar visueel ontbreekt deze
nagenoeg. De al eerder vermelde zeeleeuwen verwijzen eerder onrechtstreeks naar
de oorlog en slechts één afbeelding toont op de achtergrond de verwoestingen door
de bombardementen: de zebra's bij de Diergaardesingel op p. 63. Deze divergentie
verleent het verhaal iets verzachtends en laat de lezer als het ware even op adem
komen: de soms schokkende mensenwereld verdwijnt naar de achtergrond en maakt
plaats voor de meer rustgevende observatie van de afgebeelde dieren.
De samenvloeiing van de behoedzame verwoordingen van Joukje Akveld met de
niet-bedreigende afbeeldingen van Martijn van der Linden verhogen de
aantrekkingskracht van het boek en maken er een sterk geheel van.

Tot besluit
Een aap op de wc geeft een inkijkje in de levendige wereld van Blijdorp, maar bovenal
ook een nuchtere blik op wat een oorlog kan aanrichten. Met dieren als originele
invalshoek, een ritmische opbouw, een uitgebalanceerde taal en treffende beelden
slagen auteur en illustrator erin om een moeilijk thema te verbeelden. Als ervaren
gidsen loodsen ze de (jonge) lezer gezwind langs wetenschappelijke en/of
geschiedkundige feiten, akelige momenten en rake dierenportretten, maar gunnen
hem ook geregeld wat verpozing. De lezer is hier in goede handen, en of hij nu zelf
leest of voorgelezen wordt, het boek in één adem uitleest of met onderbrekingen
vastneemt: dit verhaal zal hem allicht niet onberoerd laten. En dieren of mensen in
de hoofdrol: maakt dat dan nog wat uit?
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Over de auteurs
Fedor de Beer
Is pedagoog en opvoedingsfilosoof en werkzaam bij het Kenniscentrum Kwaliteit
van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2014 verscheen van zijn
hand Het kindertransport, een jeugdroman over de deportatie in juni 1943 van 1269
Joodse kinderen vanuit Kamp Vught naar Sobibor.

Harry Bekkering
Nam in 2009 afscheid van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij werkzaam
was als hoogleraar Taal en Cultuurstudies, met als specialisatie jeugdliteratuur. In
1988 promoveerde hij op een onderzoek naar de poëticale opvattingen van Simon
Vestdijk. Hij was één van de redacteuren van De hele Bibelebontse berg en was
onder meer bestuurslid (secretaris/vice-voorzitter) van het Letterkundig Museum en
redacteur van Literatuur zonder leeftijd.

Joep Boerboom
Studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen en werkte voor provincies, het
rijk en de Europese Unie. Momenteel is hij coördinator van het Expertisecentrum
Europa van de Provincie Overijssel en publicist. Hij schreef de onlangs verschenen
biografie Jan Terlouw. Jeugdboekenheld op het Binnenhof en een portret van Neelie
Kroes in De Nederlandse Eurocommissarissen (2010). Verder schrijft hij onder
andere boekbesprekingen voor de Internationale Spectator en voor
Biografieportaal.nl.

Sara Van den Bossche
Is germaniste en werkt als post-doctoraal onderzoekster aan de afdeling
Scandinavistiek en Noord-Europakunde van de Universiteit Gent. Haar
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proefschrift (2015) belicht de canoniseringsprocessen rond het oeuvre van Astrid
Lindgren in Vlaanderen en Nederland. Ze publiceert over canonisering, adaptatie,
culturele identiteit en diversiteit, 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 en van de
adviesraad van Barnboken.

Eefje Buenen
Studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Utrecht, met een
specialisatie in kinder- en jeugdliteratuur. Momenteel werkt ze als acquirerend
redacteur bij een kinderboekenuitgever.

Lieke van Duin
Was bijna tien jaar jeugdliterair criticus van dagblad Trouw. Nu schrijft ze zelf
kinderboeken. De nieuwste zijn de Jeugdbijbel (met Mireille Geus en Corien Oranje)
en Dromen van vrijheid (met Truus Huizenga). Samen met Jos van Hest maakt ze
lestips voor de boeken die de Woutertje Pieterse Prijs hebben gewonnen.

Kyra Fastenau
Behaalde een bachelor Engelse Taal & Cultuur en een onderzoeksmaster Study of
Art and Literature aan de Universiteit van Leiden. Ze was redacteur van het ter ziele
gegane jeugdliteratuurtijdschrift De Leeswelp en coördinator van De Boekenkaravaan,
een voorleesproject voor immigrantengezinnen in Antwerpen. Momenteel studeert
ze voor leerkracht lager onderwijs.

Britta C. Jung
Studeerde van 2001 tot en met 2007 Algemene en Vergelijkende Letterkunde,
Amerikanistiek en Kunstgeschiedenis aan de Johannes-Gutenberg-Universiteit Mainz.
In 2007 werd haar door de Rijksuniversiteit Groningen een Ubbo Emmius beurs voor
een individueel opgezet promotieonderzoek toegekend. Dit onderzoeksproject werd
vanaf 2011 in de vorm van een ‘joint
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award’ gezamenlijk door de Rijksuniversiteit Groningen en Mary Immaculate College,
University of Limerick begeleid. Sinds haar promotie in november 2015 is zij als
docent aan het Waterford Institute of Technology werkzaam.

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.

Sanne Parlevliet
Is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2009
op een proefschrift over bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen
(Meesterwerken met ezelsoren). In 2013 ontving zij een VENI-subsidie van NWO
voor haar onderzoek naar beelden van Nederlanderschap in historische jeugdromans
(‘Narrating the nation’). Naast haar werk als docent en onderzoeker schrijft en vertaalt
ze jeugdboeken en jeugdtheater.

Bea Ros
Publiceert over onderwijs, onderzoek, geschiedenis, cultuureducatie en
(jeugd)literatuur. Ze is onder meer redacteur van Leesplein 15+, een website over
jongerenliteratuur, wetenschapsredacteur van onderwijsvakblad Didactief en redacteur
van Literatuur zonder leeftijd. Ze studeerde in 1986 af op een onderzoek naar
jeugdliteraire kritiek in de periode 1965-1984 (Een spannend boek. Warm
aanbevolen!). Ze werkt als buitenpromovenda van de Radboud Universiteit aan een
vervolgonderzoek naar de jeugdliteraire kritiek in dagbladen in de periode 1950-2015.

Ann Uleners
Is master in de Pedagogiek (Universiteit Gent) en ruim 25 jaar actief in de onderwijsen vormingssector. In 2014 behaalde ze de master Jeugdlitera-
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tuur in Tilburg, met een thesis over de representatie van dementie in Nederlandstalige
prentenboeken voor kinderen.

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. Voor deze thesis ontving zij een eervolle vermelding van de jury van
de Miep Diekmann Thesis prijs 2016. Maaike werkt als zelfstandig ondernemer in
de kinderopvang waar zij projecten leidt en begeleidt.

Susan Venings
Studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en enkele jaren
Cultuurwetenschap aan de Open Universiteit. Ze bespreekt sinds 2010 kinder- en
jeugdboeken op www.kinderboekenpraatjes.nl en publiceerde artikelen in
Jeugdliteratuur in Praktijk (2007-2011).

Herman Verschuren
Was hoofdredacteur Leesgoed van 1977-2010 en uitgever vakliteratuur over
jeugdliteratuur vanaf ongeveer 1978 bij het NBLC, Stichting NBLC, Biblion en
NBD-Biblion (imprint Biblion Uitgeverij). Vanaf 1994 gaf hij ook non-fictie voor
kinderen uit. Daarnaast is hij lid van diverse jury's geweest en lid van de redactie
van Verborgen talenten, jeugdliteratuur op school (Coutinho, 2012). Hij is tevens
eindredacteur van de bij dit boek horende website. Verder was en is hij recensent,
met name voor zijn blog Over lezen en schrijven.

Henk van Viegen
Deed, na zijn bachelor Kunstgeschiedenis, de master Jeugdliteratuur aan Tilburg
University. Hij studeerde af op een onderzoek naar de bijdrage van twee moderne
adaptaties voor toneel van Carrolls Alice in Wonderland aan
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de interpretatiegeschiedenis van dat boek. Nu en dan schrijft hij voor Literatuur
zonder leeftijd. Hij is recensent (jeugd)literatuur voor Mappalibri.be.

Anne de Vries
Publiceerde onder andere Wat heten goede kinderboeken? (dissertatie, 1989), Van
Alphen tot Zonderland; de Nederlandse kinderpoëzie van alle tijden (bloemlezing,
2000), Meisje, kun je wel jokken? Achtergrond en betekenis van de Nederlandse
kinderrijmen (opstellen, 2015) en Mijn moeder heeft de pee aan mij; Nederlandse
kinderrijmen uit Noord en Zuid (bloemlezing, 2015).

Karen Woets
Is recensent en publicist. Ze schrijft over jeugdliteratuur in relatie tot het
basisonderwijs, levensbeschouwing en interculturele communicatie. Ze is redactielid
van Verborgen talenten. Jeugdliteratuur op school (Coutinho, 2012) en de
bijbehorende website. In 2005 promoveerde ze aan Tilburg University op de
geschiedenis van de jeugdboekenfondsen van Zwijsen en Malmberg. Momenteel
rondt ze een publicatie af over de ontwikkeling van culturele geletterdheid bij kinderen
van 4-8 jaar.
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Honderd keer Literatuur zonder leeftijd
De jubilaris in de schijnwerpers
Deze editie van Literatuur zonder leeftijd is er een met een gouden randje en een
strik eromheen: het is nummer honderd in de reeks, dat we jullie met gepaste trots
presenteren. Honderd is een getal met weerklank, dat een mijlpaal en een
scharniermoment markeert. Ter gelegenheid van dit honderdste nummer richten we
daarom onze immer nieuwsgierige en kritische blik op onze eigen
(literatuur)opvattingen en werking en staan we uitgebreid stil bij de betekenis die
het tijdschrift had en heeft.
Een jubileum als dit vraagt uiteraard om een terugblik en daarvoor zorgt Bea Ros.
Zij laat haar licht schijnen over de impulsen voor het ontstaan van Literatuur zonder
leeftijd en belangrijke verschuivingen in hoe het heeft gefunctioneerd. In haar bijdrage
wordt daarnaast ruimte gemaakt voor de stem van de dragende krachten van de
voorbije negenennegentig edities. We vroegen enkele oud-redactie- en
adviesraadleden, die jarenlang vol overtuiging hun schouders onder Literatuur zonder
leeftijd hebben gezet, naar hun visie op de mijlpalen in de geschiedenis van ons
tijdschrift.
In dit eerste artikel wordt al duidelijk dat we Literatuur zonder leeftijd niet alleen
als op zichzelf staande entiteit bekijken, maar dat we ook - en vooral - oog hebben
voor hoe het blad functioneert in het veld van de Nederlandstalige kinder- en
jeugdliteratuur in het algemeen. Om die reden gaat Helma van Lierop-Debrauwer in
haar stuk na welke positie Literatuur zonder leeftijd door de jaren heen heeft
ingenomen op het terrein van het wetenschappelijke onderzoek naar en de
theorievorming over kinder- en jeugdliteratuur. Een richtinggevende vraag is of het
tijdschrift pionierswerk verricht heeft dan wel op de kar van reeds gevestigde
onderzoeksbenaderingen sprong.
An-Sofie Bessemans tast de geografische grenzen die het literaire gebied omhelst
af. Ze gaat in gesprek met Dik Zweekhorst van Querido en Marita
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Vermeulen van De Eenhoorn, twee belangrijke spelers uit het Nederlandstalige
domein van de kinder- en jeugdliteratuur, respectievelijk van boven en van onder de
fysieke Nederlands/Vlaamse grens. Met hen treedt ze in debat over voorbeelden van
grensoverschrijdende uitwisseling en over de verhouding van de status van beide
regio's.
Toekenning van status en waarde in literaire zin vormen de kern van het betoog
in Bea Ros' tweede bijdrage voor dit nummer. Hierin legt ze de kernconcepten en
literatuuropvattingen bloot die toonaangevend geweest zijn in de voorbije edities
van Literatuur zonder leeftijd en verkent ze de wisselwerking tussen inzichten van
literaire recensenten enerzijds en academische critici anderzijds. Ze toont aan hoe
het spanningsveld tussen tekst- en lezersgerichte waardeoordelen een rode draad
vormt in hun interacties.
Het artikel van Sara Van den Bossche geeft inzicht in de vertegenwoordiging van
andere media in Literatuur zonder leeftijd. Hoewel intermediale bewerkingen steeds
vaker voorkomen, is het niet evident dat ze ook aan bod komen in een tijdschrift dat
in de eerste plaats op literatuur gericht is. De beschouwing traceert dan ook het
verkeer over de grenzen van het medium literatuur heen die zichtbaar is binnen de
historie/geschiedenis van Literatuur zonder leeftijd. Een centrale vraag daarbij is
hoe de verhaalinhoud van het ene naar het andere medium vertaald wordt.
Om het jubileum-luik af te ronden, reflecteert Nathalie Bierhuizen op de
programmatische titel van dit blad. Ze stelt zich de vraag of Literatuur zonder leeftijd
écht staat voor leeftijdsloze literatuur en onderzoekt of de vlag misschien ook andere
ladingen dekt. Met hun focus op belangwekkende deelaspecten van jeugdliteratuur,
kritiek en onderzoek vormen al deze bijdragen een uitdieping van de contouren van
de historische ontwikkeling die Bea Ros schetste.
Verder voorzien we in dit nummer ook ruimte voor teksten die wij als mijlpalen
in het jeugdliteraire landschap van 2016 beschouwen. Naar goede gewoonte bieden
we een platform voor belangwekkende toespraken, zoals de Annie M.G.
Schmidtlezing, dit jaar uitgesproken door Harm de Jonge, en de Woutertje
Pieterselezing, verzorgd door Floortje Zwigtman. Beide voordrachten worden hier
integraal weergegeven. In aansluiting bij de lezing van Harm de Jonge bespreekt
Lieke van Duin zijn jongste boek Oscar en de Ornikop. Ook volgt een bespreking
van De jongen, de neushoornvogel, de
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olifant, de tijger en het meisje van Peter Verhelst en Carll Cneut door Sara Van den
Bossche.
Verder besteden we aandacht aan de honderdste editie van tijdschrift Boekieboekie:
Linda van Scherrenburg geeft drijvende kracht Jet Manrho een platform om haar
visie uiteen te zetten in een interview. De pijler van het actuele onderzoek naar
jeugdliteratuur wordt dan weer vertegenwoordigd door Frauke Pauwels, die de
paradoxale rol van narrativiteit in literaire non-fictie bespreekt aan de hand van enkele
voorbeelden uit het werk van Bibi Dumon Tak.
Op de keper beschouwd is dit een nummer dat gekenmerkt wordt door (zelf-)reflectie
en een metaperspectief, in evenwicht gebracht door bijdragen met een blik op de
toekomst. Voor de redactie doet dit feestelijke aanbod alvast smaken naar meer, we
hopen voor onze lezers van ganser harte hetzelfde.
Sara Van den Bossche
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Een tijdschrift zonder leeftijd
Een terugblik op honderd nummers
Bea Ros
Op 2 november 1985 vindt in het Letterkundig Museum de oprichtingsvergadering
plaats van de Stichting Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur. Op 9 april
1986 passeert de akte de notaris en nog eens enkele maanden later verschijnt het
eerste nummer van het Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur, het ‘clubblad’
voor de donateurs van deze stichting.
Het Platform werd in 1992 wegens gebrek aan financiële ondersteuning opgeheven.
De Stichting ter Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur kwam
ervoor in de plaats. Ook die stichting is inmiddels ter ziele; de doelstellingen en
activiteiten zijn overgenomen door IBBY-sectie Nederland.1 Gebleven én gegroeid
is het blad van weleer. Hoe is de weg van documentatieblad naar ‘vakblad voor de
studie van jeugdliteratuur’ verlopen? We blikken terug op memorabele momenten,
trekken rode draden en laten enkele oud-redacteuren en een redactieraadslid aan het
woord over ‘hun’ Literatuur zonder leeftijd.

2 november 1985: ‘een unieke dag’
Dit tijdschrift is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar kent, zoals goede wijn,
een rijpingstijd. In 1982 neemt Ria Bauer-van Wechem, in 1980 benoemd als eerste
Nederlandse (bijzonder) hoogleraar Kinder- en jeugdliteratuur (aan de
pedagogisch-andragogische subfaculteit in Leiden), het initiatief om een
interuniversitaire werkgroep kinder- en jeugdliteratuur op te richten. Daarbinnen
kunnen, zo was haar idee, alle mensen die her en der aan universiteiten vanuit diverse
disciplines iets met jeugdliteratuur doen, de

1

Het tijdschrift wordt vanaf nummer 60 ook onder auspiciën van IBBY-Nederland uitgegeven.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

9
krachten bundelen en kennis uitwisselen.2 Met subsidie van het toenmalige ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft de werkgroep een onderzoek gedaan
naar literaire en pedagogische beoordelingscriteria.
Uit de schoot van deze werkgroep is de al genoemde Stichting Landelijk Platform
Kinder- en Jeugdliteratuur ontstaan. De werkgroep is erop gericht het onderzoek
naar jeugdliteratuur binnen universiteiten te verstevigen, maar is zich ervan bewust
dat er ook buiten de academie veel kennis over jeugdliteratuur aanwezig is en van
alles gebeurt. Het platform zou, breder dan louter de universitaire wereld, alle mensen
‘die als auteur en illustrator of namens uitgeverij, boekhandel en bibliotheek of vanuit
onderwijs- en onderzoekssfeer zich met jeugdliteratuur bezighouden in organisatorisch
verband bijeen (...) brengen’ (Baudoin, 1985, p. 1). Dit alles om de (bestudering van)
kinder- en jeugdliteratuur voort te stuwen in de vaart der volkeren en meer status te
verschaffen.
Die roep om meer erkenning en status is sindsdien eigenlijk niet verstomd.
Jeugdliteratuur heeft nog steeds geen vaste voet aan de grond van de Nederlandse
universiteiten. Feitelijk is de situatie vergeleken met 1985 verslechterd, zoals Helma
van Lierop-Debrauwer elders in dit nummer schrijft: ‘intussen is jeugdliteratuur op
een aantal van die universiteiten weer uit het curriculum verdwenen.’ Het vak blijft
nog te zeer gebonden aan de persoonlijke interesses van wetenschappers en na vertrek,
pensionering of overlijden van een deskundige verdwijnt de aandacht weer. Hoopvol
is de vestiging van een master jeugdliteratuur in Tilburg.
Ook de jeugdliteraire kritiek lijkt terrein verloren te hebben. Vaste wekelijkse
recensies over jeugdboeken zijn in vrijwel geen enkel dag- of weekblad meer te
vinden. De Leeswelp en Leesgoed, beide ontstaan in de jaren zeventig en goed voor
gedegen en uitgebreide boekbesprekingen, zijn wegens bezuinigingen opgeheven.
Daar staat tegenover dat in Literatuur zonder leeftijd, naast onderzoeksartikelen over
een bepaalde schrijver, oeuvre of genre,

2

In de werkgroep zaten U. Rijpma-Boersma (neerlandica en pedagoge aan de Vrije
Universiteit), Harry Bekkering en Tom Baudoin (neerlandici Katholieke Universiteit
Nijmegen) en Ria Bauer-van Wechem, in 1983 aangevuld met Toin Duijx, Saskia Tellegen,
Theo Vesseur, (allen van de Universiteit van Amsterdam, respectievelijk algemene
opvoedkunde, vakdidacticus en medewerker Baschwitz Instituut), Hugo Verdaasdonk
(hoogleraar Literatuursociologie Katholieke Hogeschool Tilburg) en Rita
Bouckaert-Ghesquière (neerlandica Katholieke Universiteit Leuven). Zie Linders, 1998.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

10
zeker het laatste decennium plaats is ingeruimd voor uitgebreide boekbesprekingen.
Tijdens de oprichtingsvergadering van het Platform in Den Haag zijn ruim honderd
mensen aanwezig en werkgroepslid Tom Baudoin noemt in zijn toespraak ‘deze
tweede november een unieke dag’ die bovendien in een ‘belangrijke traditie’ staat
van jeugdboekencongressen in voorgaande decennia ‘waaraan illustere namen zijn
verbonden als W.G. van der Hulst, Daalder, A. Schmidt, A. Rutgers, Bomhoff, Fens,
Diekmann en Fr. de Swert’ (Baudoin, 1985, p. 4).3 Het is een traditie die nieuw leven
ingeblazen wordt. Het platform organiseert jaarlijks twee studiedagen over
jeugdliteratuur waarvan de verslagen en lezingen in dit tijdschrift kwamen. Daarnaast
waren er de Tilburgse symposia die tussen 1986 en 201226 keer plaatsvonden. De
laatste jaren werkte Literatuur zonder leeftijd samen met dit symposium en was het
laatste nummer van elke jaargang telkens gewijd aan het symposiumthema.
De gedachte aan een tijdschrift als dit, is tijdens die unieke novemberdag al geboren.
Onder het rijtje suggesties van zaken waar het platform zich mee bezig zou kunnen
houden noemt Baudoin ook ‘de oprichting van een bulletin dat als intermediair tussen
de leden van het platform functioneert’ (p. 4). Dat tijdschrift kwam er en bleef ook,
al is het door de jaren heen wel van signatuur veranderd.
Volgens het ‘Ten Geleide’ van het eerste nummer (1986) wil de redactie voorzien
in de ‘grote behoefte aan documentatie’:
Het accent zal liggen op mededelingen en documentatie; voor publikaties
met een ander karakter bieden de bestaande tijdschriften naar onze mening
voldoende ruimte. Voor beschouwingen en analyses kunnen we daarbij
verwijzen naar En nu over jeugdliteratuur, Leestekens en enkele literaire
tijdschriften; voor onderzoeksverslagen naar een aantal wetenschappelijke
tijdschriften.

3

Baudoin doelt hier op het congres ‘Boek en Jeugd’ van 1951, de CPNB-congressen van 1961
en 1963 en het Bzztôh-congres ‘Veel verhaal, weinig kritiek’ van 1980.
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Het Documentatieblad kent vaste rubrieken zoals ‘Lopend onderzoek’, ‘Uit de
tijdschriften’ en ‘Scripties’. Geen echt tijdschrift nog, eerder een mededelingenblad
met veel bibliografische en service-informatie, met hetzelfde karakter als de Berichten
van de Stichting Geschiedenis van de Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ, ooit opgericht
onder de vlag van het Platform). Maar de redactie - Toin Duijx, Tonny
Meelis-Voorma, Hugo Verdaasdonk en Anne de Vries, vanaf het tweede nummer
uitgebreid met Joke Linders - neemt toch ook alvast een voorschot op beschouwende
bijdragen: ‘artikelen met een documentair karakter’ en ‘over onderzoeksmethoden,
waarmee aspirant-onderzoekers hun voordeel kunnen doen.’ Zo hoopt het blad een
‘nuttige aanvulling’ op het bestaande te kunnen bieden, ‘terwijl zinloze doublures
vermeden worden’ (p. 2).
Dertig jaar later is het gezicht van het blad geheel anders. Van documentatie
verschoof het accent naar analyse, beschouwingen en discussie. Artikelen en
boekbesprekingen vormen tegenwoordig de kern, documentatie is vrijwel afwezig,
alleen de publicatie van juryrapporten van de Woutertje Pieterse Prijs en lezingen
(Woutertje Pieterse Lezing en Annie M.G. Schmidtlezing) zou nog onder die noemer
geschaard kunnen worden. Redactieraadslid Jant van der Weg-Laverman noemt
overigens, gevraagd naar memorabele artikelen in de afgelopen dertig jaargangen,
juist de publicatie van de Annie M.G. Schmidtlezingen: ‘met hun vaak kritische blik
op de kinderboekenwereld en/of de wereld daaromheen, zoals die van uitgevers.
Daarom is het goed dat ze in Literatuur zonder leeftijd worden opgenomen. De
lezingen van Floortje Zwigtman en Sjoerd Kuyper zijn daarvan treffende voorbeelden.
Je hoeft het met de daarin geuite kritiek niet altijd eens te zijn, maar het prikkelt de
discussie wel en zorgt ervoor dat die wereld van de kinderboeken niet in slaap valt.’
Een verschil is ook dat van ‘zinloze doublures’ geen sprake meer kan zijn, want
overige jeugdliteraire tijdschriften zijn, zoals gezegd, opgeheven en verdwenen. En
anders dan dertig jaar geleden is natuurlijk ook de naam.

6 november 1992: symposium ‘Literatuur zonder leeftijd’
Wat is de relatie tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur? Is er sprake van
een glijdende schaal of zijn er twee hermetisch van elkaar gescheiden
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literaire systemen? Het zijn thema's die de redactie van het Documentatieblad in
toenemende mate interesseren. Dat leidt in november 1992 tot het samen met de Jan
Campert Stichting georganiseerde congres ‘Literatuur zonder leeftijd: jeugdliteratuur,
literatuur: een kwestie van meer of minder?’
In het voorjaar van 1993 verschijnt als speciale editie van het Documentatieblad
een symposiumbundel. Joke Linders (redacteur 1987-2001, nummers 2-54) heeft
thuis alle 99 nummers van dit tijdschrift staan? waarvan 23 jaargangen keurig in
donkerblauw gebonden, gekregen van Toin Duijx ‘en daar ben en blijf ik hem
dankbaar voor’? maar dit 25e nummer springt er voor haar toch uit. Zeker, nummer
2 is ook speciaal, omdat ze toen als nieuw redactielid onderdeel werd van een
‘voornaam gezelschap’, maar dat congres was memorabel, aldus Linders. ‘Het was
een statement dat Harry Bekkering [toen namens de Jan Campert Stichting, red.] en
ik zo'n beetje op eigen houtje doorgedrukt hebben. Het werd een geruchtmakend
congres met geweldige sprekers en geweldige verhalen waarover nog lang gesproken
werd en wordt. De vraag of de literariteit van de kinder- en jeugdliteratuur afhankelijk
is van de intentie van de schrijver, haar plaats in de literatuurgeschiedenis, van
beoordelingscriteria, haar status binnen de literatuurwetenschap of de aandacht in
de media, is ook bij het honderdste nummer van dit blad nog altijd niet beantwoord.’
Het is een tijdloze vraag over het wezen van jeugdliteratuur (zie ook het artikel
over jeugdliteraire kritiek elders in dit nummer). Tegelijkertijd past het congres
helemaal in de toenmalige tijd. Immers, door de literaire emancipatie van de
jeugdliteratuur in de jaren tachtig, wordt de vraag naar de precieze grenzen tussen
jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen steeds vaker gesteld. In haar artikel
over trends in onderzoek beschrijft Helma van Lierop-Debrauwer elders in dit nummer
hoe een van de belangrijkste thema's binnen het interpretatieonderzoek van de jaren
negentig en het begin van het nieuwe millennium de literaire emancipatie betrof en
de toenadering tot de volwassenenliteratuur als gevolg daarvan. Grensverkeer werd
een woord dat in dit tijdschrift steeds vaker te lezen viel.
Het nummer volgend op het congresverslag, nummer 26, is het eerste onder nieuwe
vlag: niet alleen is het blad voortaan een uitgave van de nieuwe Stichting ter
Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur - in de wandelgangen
ook wel de stichting-met-de-lange-naam genoemd - maar
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draagt het ook een nieuwe, aan het congres ontleende naam: Literatuur zonder leeftijd.
Het is niets minder dan een geuzennaam, een naam met een program of op zijn
minst een filosofie. Het grote voorbeeld voor de redactie is Signal, het blad van
Nancy en Aidan Chambers. Redacteur en stichtingsvoorzitter Joke Linders maakt in
haar voorwoord bij nummer 26 het nieuwe gezicht duidelijk:
Literatuur zonder leeftijd heeft eenzelfde doel [als het Documentatieblad,
red.] maar wil verder gaan en plaats bieden aan discussies over de
eigenaardigheden, kwaliteiten en grenzen van de kinder- en jeugdliteratuur.
De titel is de eerste aanzet voor die discussie. Staat literatuur in principe
niet los van welke leeftijd dan ook? (...) Literatuur zonder leeftijd voor
lezers die noodgedwongen een leeftijd hebben stelt de vraag of literatuur
qualitate qua (on)toegankelijk is voor kinderen, maar ook hoe
leesbevordering, kinderboekenkritiek, de grafische vormgeving van het
boek of de ontwikkeling van kinderen passen binnen de literatuur.
Literatuur zonder leeftijd als platform voor discussies over kinder- en
jeugdliteratuur. (p. 3)
Discussie kwam er zeker in dit blad. En, niet toevallig, cirkelde die meestal precies
rondom deze vraag. We memoreren bijvoorbeeld de polemiek tussen Peter van den
Hoven en Ruud Kraaijeveld over literaire kritiek en leesbevordering in de nummers
38 en 394 en die tussen Gerard de Vriend en Ruud Kraaijeveld over een vergelijkbaar
thema in nummers 45 en 46.5 En toen de Utrechtse literatuurwetenschapper Wilfred
Smulders in nummer 50 schreef dat jeugdliteratuur inferieur is aan literatuur voor
volwassenen - ‘Over de onmogelijkheid van Gerard Reve als kindervriend.
Jeugdliteratuur is van een andere culturele orde’ - kon hij enige nummers later op
fel weerwoord reke-

4

5

Peter van den Hoven schreef in nummer 38 het artikel ‘Tegen het misverstand. Over
jeugdliteratuur en leesbevordering’, waarop Ruud Kraaijeveld in nummer 39 reageerde met
‘Tegen de dictatuur. Over jeugdliteraire kritiek en leesbevordering’, gevolgd door een
weerwoord in hetzelfde nummer van Van den Hoven: ‘Ruis en valse lucht. Antwoord aan
Ruud Kraaijeveld’.
In nummer 45 schreef Gerard de Vriend het artikel ‘Jeugdliteratuur-per-uittreksel’, waarop
Ruud Kraaijeveld in nummer 46 reageerde met ‘Lessen jeugdliteratuur voor álle leerlingen.
Antwoord aan Gerard de Vriend’, gevolgd door De Vriends artikel ‘Te veel beleving, te
weinig bestudering. Wederwoord’.
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nen van Dick Schram (‘Gradaties in plaats van een kloof’, nummer 54) en Harry
Bekkering (‘Jeugdliteratuur is nú van dezelfde culturele orde’, nummer 54).
Bekkering is overigens later op zijn schreden teruggekeerd. Desgevraagd noemt
hij als meest memorabele artikel uit dertig jaargangen dat van Joukje Akveld, Nanda
Roep en Philip Hartzuiker (‘De dictatuur van de literaire norm. Over de eenzijdigheid
van de literaire kritiek’, nummer 54). In hun polemische artikel - dat overigens anders
dan dat van Smulders zonder weerwoord bleef in dit tijdschrift - trokken de drie
auteurs van leer tegen de in hun ogen eenzijdige literaire beoordeling van
jeugdboeken. Bekkering vindt dat de publicatie van dit artikel in Literatuur zonder
leeftijd ervan getuigt ‘dat de toenmalige redactie er een liberaal en ruimdenkend
redactiebeleid op nahield, aangezien de inhoud van het artikel haaks stond op het
poëticale gedachtengoed van het merendeel van de redactie van destijds.’ Dit artikel
markeert voor hem een wending in het denken over jeugdliteratuur, ‘een verschuiving
van de jeugdliteraire poëticale panelen.’ Hij voegt eraan toe: ‘Ikzelf ben poëticaal
ook opgeschoven,’ waarbij hij verwijst naar het interview met hem bij zijn afscheid
als hoogleraar Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hierin biechtte
hij op: ‘Je kunt in de bestudering van de jeugdliteratuur niet louter tekstgericht bezig
zijn. (...) Je kunt niet alleen jezelf bij deze tekstsoort (i.e., jeugdliteratuur) als
uitgangspunt nemen, de (hypothetische) jeugdige lezer speelt altijd mee in je duiding
en waardering en dat moet misschien ook wel.’ Om daar even later aan toe te voegen
dat jeugdboeken, ‘hoe aardig en multi-interpretabel ook (...) toch beperkter of
enkelvoudiger [zijn] dan literatuur voor volwassenen’ (Ros, 2009, pp. 179-180).
Overigens maakte Joukje Akveld ten tijde van haar publicatie deel uit van de
redactie. Terugdenkend aan de redactievergaderingen vertelt Akveld dat ze zich
samen met oud-studiegenoot Martijn de Bont ‘de enfants-terribles’ voelde: ‘Wij
wilden keten, de rest serieus vergaderen. Het is natuurlijk de vraag of Martijn zich
dat ook zo herinnert.’ Dat viel reuze mee, kan ik als iets oudere jonggediende van
destijds zeggen. Akveld had bovendien, zo vertelt ze nu, welbewust en vol overtuiging
ja gezegd tegen het redacteurschap: ‘Ik schreef als kind voor de Lemniscaatkrant,
had een vakantiebaantje bij Lemniscaat, werkte tijdens mijn studie in een
kinderboekwinkel, liep stage bij uitgeverij De Vier Windstreken waar ik ook
prentenboeken vertaalde - kinder-
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boeken waren meer dan een hobby. Ik wilde ze niet alleen lezen, ik wilde er ook over
schrijven. Literatuur zonder leeftijd werd, na de Lemniscaatkrant, mijn eerste podium.’
Voor veel meer mensen fungeert dit blad als eerste podium om iets te schrijven
over jeugdliteratuur. Ook streeft de redactie qua samenstelling naar een mix van oude
rotten en nieuwe garde. Daarmee blijft het een tijdschrift dat nooit op leeftijd raakt
of nog erger, uit de tijd. In toenemende mate schrijven bovendien vers afgestudeerden
en promovendi over hun onderzoek in dit blad. Naar de smaak van sommige abonnees
wordt Literatuur zonder leeftijd daarmee iets te highbrow. Oud-redacteur Joke Linders
meldt ons bijvoorbeeld: ‘De huidige leerstoel(en) en de bijdragen die dat oplevert,
zijn van groot belang voor de emancipatie van de jeugdliteratuur, maar brengen lange
artikelen met veel moeilijke woorden erin en die brengen boeken niet altijd dichter
bij hun lezers.’ En Harry Bekkering stelt: ‘Zou het geen aanbeveling verdienen om
ook schrijvers in de redactie op te nemen? En misschien is de opname van een ietwat
dwarse geest in de redactie ook geen verkeerde gedachte, nu is het, als ik het goed
zie, toch wel veel van hetzelfde academische kringetje, als ik het zo mag zeggen.’
De redactie kent die geluiden. Het is precies de reden waarom ze haar best doet
om naast die artikelen over wetenschappelijk onderzoek ook in elk nummer minstens
twee besprekingen van actuele jeugdboeken op te nemen. En inmiddels is het ook
een goede traditie om jaarlijks een nummer geheel te wijden aan één schrijver.

Zomer 2001: het eerste schrijversnummer
Halverwege zijn bestaan, in de vijftiende jaargang en het 55e nummer, publiceert
Literatuur zonder leeftijd zijn allereerste schrijversnummer, gewijd aan Tonke Dragt.
Het is in meer opzichten een mijlpaal, want het is tevens het laatste nummer onder
hoofdredactionele leiding van Joke Linders. In haar allerlaatste redactioneel schrijft
ze: ‘Vijftien jaar stond mijn naam in het colofon. Vijftien jaar mocht ik meedenken,
schrijven, praten, redigeren, aandragen, stimuleren. Tijd om plaats te maken voor
nieuwe namen, geluiden en ideeën. Dat doen we met een auteursnummer.’ (p. 145)
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Het is een bijzonder nummer, een waar collector's item. Tonke Dragt, wars van
publiciteit, stemde niet alleen toe in een uitgebreid interview, maar verleende ook
anderszins haar volle medewerking aan het nummer. Zo kregen niet eerder
gepubliceerde illustraties en teksten een plek in het nummer en werd uitgebreid
verhaald over de paspoortaffaire in het door haar verzonnen Kosmopolitaanse Rijk.
Joukje Akveld noemt dit als het meest memorabele nummer. ‘Ik heb er later veel
uit geput toen ik met Annemarie Terhell werkte aan ABCDragt, een boek over haar
leven en werk.’ Het artikel van Terhell in dit nummer over Dragts illustraties vond
ze vooral verrassend: het zorgde voor een nieuwe blik op deze illustraties.
Het blijkt dat de schrijversnummers bij meer mensen zijn blijven haken. Ook Jant
van der Weg-Laverman vermeldt ze als memorabel. ‘De speciale nummers gewijd
aan een auteur die op de een of andere wijze iets te vieren heeft, vind ik bijzonder
aantrekkelijk. Het recent verschenen nummer over Ted van Lieshout is daarvan een
mooi voorbeeld. Het geeft een van alle kanten belicht en toegelicht beeld van het
werk van de auteur (in dit geval ook van de illustrator).’
Na Dragt volgen Wim Hofman (nummer 69), Paul Biegel (nummer 73), Henri
Van Daele (nummer 82), Imme Dros en Harrie Geelen (nummer 91), Bart Moeyaert
(nummer 95) en Ted van Lieshout (nummer 98). Vanaf 2013 is het een goede traditie
om het laatste nummer van de jaargang, het winternummer, ervoor te reserveren.6
Al deze nummers komen tot stand in nauw overleg met de schrijver zelf, die tot nu
toe steeds ruimhartig en enthousiast zijn of haar archieven voor ons opent. Ze dragen
zo een belangrijk steentje bij aan de geschiedschrijving van de Nederlandstalige
jeugdliteratuur.
Niet een echt schrijversnummer, maar wel gewijd aan een persoon, is het nummer
77. Dit was een liber amicorum voor toenmalig redacteur Gerard de Vriend, in het
diepste geheim en in nauwe samenzwering met de rest van de redactie gemaakt door
zijn collega's van de Universiteit van Amsterdam bij zijn afscheid in 2009. Deze
collega's besloten zich speciaal voor deze gelegenheid eenmalig in Gerards vakgebied,
de jeugdliteratuur, te wagen en dat leidde tot bijzondere bijdragen. Dergelijke blikken
van buiten, vanuit een

6

Voorheen stonden deze laatste nummers in het teken van de Tilburgse symposia. Na de
beëindiging daarvan was er ruimte voor deze schrijversnummers.
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breder literatuurwetenschappelijk domein, zijn in dertig jaar dun gezaaid; het blad
publiceert vooral bijdragen van mensen uit ‘het eigen wereldje’, terwijl zo'n blik van
buiten verfrissend kan werken en zorgt voor waarlijk grensverkeer. Mits die anderen
dan ook, zoals Gerards collega's deden, de moeite nemen om zich echt in het
vakgebied te verdiepen en er niet met dedain op neerkijken.
Oud-redacteur Harry Bekkering noemt dit nummer als meest gedenkwaardig:
‘Gerard was een mederedacteur met wie ik een speciale band onderhield, wij vormden
de twee nestoren van de redactie, kenden een beetje dezelfde universitaire
voorgeschiedenis en hielden ook nog allebei van voetbal. Daar komt nog bij dat ik
het woord mocht voeren bij de uitreiking van het nummer in Amsterdam en later het
in memoriam voor Gerard heb geschreven.7 Het was ook inhoudelijk een mooi
nummer, waaruit eens te meer bleek, welk een goede, trouwe en betrouwbare collega
(én mederedacteur dus) Gerard was (geweest helaas).’
Eveneens gewijd aan een redacteur is het nummer over Peter van den Hoven. Het
is een postuum eerbetoon aan een bijzondere, kritische en altijd gedegen werk
afleverende redacteur. Peter overlijdt zomer 2011 plotseling, tijdens een
wandelvakantie in Italië, vlak voor de verschijning van zijn boek Jeugdliteratuur
bestaat niet. De redactie laat zich door dit boek inspireren en wijdt een jaar later,
zomer 2012, een heel nummer (88) aan dit boek en aan de auteur ervan. ‘Peter van
den Hoven wilde debat, omdat hij ervan overtuigd was dat schrijven en discussiëren
over jeugdliteratuur noodzakelijke voorwaarden zijn om het vakgebied als
maatschappelijk fenomeen én als wetenschappelijk studieobject te laten groeien en
bloeien’, schrijft Helma van Lierop in haar redactioneel (p. 5).

Zomer 2016: het 100e nummer
In die overtuiging van Peter van den Hoven klinken dezelfde ambities door als die
waarmee dit tijdschrift ooit gestart is: discussie, debat, serieus onderzoek omwille
van de groei en bloei van de jeugdliteratuur.

7

Gerard de Vriend is in 2010 overleden.
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Dit is precies wat de oud-redacteuren en redactieraadslid noemen gevraagd naar hun
herinneringen aan dit blad. Jazeker, ze memoreren ook de redactievergaderingen met
‘prachtige maaltijden die we al vergaderend met elkaar hadden. Van soep met broodjes
tot exquise gerechten (bij Peter van den Hoven in Vught), erwtensoep en
macaronischotel bij de redactieleden thuis of in door Toin georganiseerde goedkope
eethuizen’ (Joke Linders) en ‘discussies in diverse Utrechtse etablissementen (soms
ook bij redactieleden thuis) en dat altijd op beschaafde wijze’ (Harry Bekkering).
Maar de oud-redacteuren kijken ook met trots terug. Joke Linders noemt als
mijlpaal nummer 44, het ‘COMPANION 1986-1997’, met systematische annotaties
van alle artikelen uit de eerste elf jaar van het blad. Niet alleen ‘een heidens karwei
dat voor een belangrijk deel geklaard is door Toin Duijx en Claar van Dijk’, maar
bovenal aldus Linders ‘een buitengewoon handig naslagwerkje waar ik veel gebruik
van heb kunnen maken’.8 Linders noemt ook de ontwikkeling die het blad in dertig
jaar doormaakte: ‘Ik zie dat blad groeien, niet alleen in omvang, maar ook in waarde:
de wetenschappelijke bestudering van de kinder- en jeugdliteratuur staat voorop.
Daarbij is er ruimte voor jonge wetenschappers, een goede zaak voor de oud(er)e
scribenten die zien dat hun werk wordt voortgezet.’ En Harry Bekkering stelt:
‘Tenslotte was (en is) dit het enige academische tijdschrift over jeugdliteratuur.’
Redactieraadslid Jant van der Weg-Laverman hoopt dat ‘de redactie en uitgever
het volhouden met het beperkte financiële budget voor deze onmisbare
documentatiereeks en vol moed op weg gaan naar de 200. Daarnaast hoop ik dat de
uitgezette lijn van de laatste jaren wordt voortgezet met aandacht voor de bestudering
van de zo belangrijke kinderliteratuur en met mogelijkheden voor een nieuwe
generatie onderzoekers. En uiteraard feliciteer ik de redactie van harte met dit
honderd-nummer.’
Joke Linders wenst de jubilaris ‘enthousiasme, betrokkenheid, standvastigheid
tegen de klippen op’. Ook zij wenst dat het blad zich staande kan houden - financieel
en organisatorisch. ‘En overigens zou het geen gek idee zijn als Literatuur zonder
leeftijd een eigen vriendenclub krijgt die ervoor zorgt

8

Voor iedereen die gebruik wil maken van de rijke inhoud van dit blad is het goed om te weten
dat alle inhoudsopgaven en de jaargangen 1986-2012 grotendeels integraal te raadplegen
zijn via www.dbnl.org.
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dat het tijdschrift nog lang in papieren versie bij ons op de voordeurmat of in de
brievenbus valt.’ Daar kan de redactie het alleen maar van harte mee eens zijn.

Redacteuren9
Joukje Akveld

55-65

(2001-2004)

Harry Bekkering

37-83

(1996-2010)

Martijn de Bont

55-63

(2001-2004)

Toin Duijx

1-45

(1986-1998)

78-100

(2009-heden)

Lieke van Duin

26-33

(1993-1995)

Karen Ghonem-Woets

83-89

(2010-2012)

Peter van den Hoven

26-56

(1993-2001)

Vanessa Joosen

70-92

(2006-2013)

Josien Lalleman

66-78

(2005-2009)

Helma van
Lierop-Debrauwer

37-100

(1996-heden)

Joke Linders

2-54

(1987-2001)

Tonny Meelis-Voorma

1-16

(1986-1990)

Selma Niewold

34-45

(1995-1998)

Quirin van Os

31-75

(1994-2008)

Sanne Parlevliet

81-100

(2010-heden)

Wilma van der Pennen

46-83

(1998-2010)

Henk Peters

46-51

(1998-2000)

Bea Ros

46-100

(1998-heden)

Marloes Schrijvers

90-99

(2013-2016)

Erna Trossél

17-24

(1991-1992)

Sara Van den Bossche

90-100

(2013-heden)

Hugo Verdaasdonk

1-24

(1986-1992)

Gerard de Vriend

55-81

(2001-2010)

Anne de Vries

1-12

(1986-1989)

9

Met dank aan Toin Duijx voor dit overzicht
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Vormgeving
1-4

- witte kaft met kleurig boekenrijtje
- uitgave door Stichting Landelijk
Platform Kinder- en Jeugdliteratuur

5-24

- gemarmerde omslagen, per jaargang in
andere kleur: bruin, blauw, groen
- uitgave door Stichting Landelijk
Platform Kinder- en Jeugdliteratuur

25-44

- omslagen met driehoek, met per
jaargang andere kleur: wit, rood, blauw,
oker
- uitgave vanaf nr. 26 door Stichting ter
Bevordering van de Studie van de Kinderen Jeugdliteratuur

48-59

- vormgeving door Renee Koldewijn:
donkerblauw omslag met wisselende
helgekleurde bovenrand per nummer roze, geel, oranje, groen - en pentekening
- uitgave door Stichting ter Bevordering
van de Studie van de Kinder- en
Jeugdliteratuur

60-83

- per jaargang afwisselend groene, gele
en oranje omslag met op voorkant de
letters LZL
- uitgave bij NBD Biblion

83-heden

- vormgeving door Ted van Lieshout:
omslagen in pasteltinten met een telkens
wisselend gezicht
- uitgave door IBBY Nederland

Secundarie literatuur
Baudoin, T., ‘Voorwoord’ en ‘Toespraak’, van verslag van
oprichtingsvergadering, 2 november 1985 (Koninklijke Bibliotheek), p. 1 en
pp. 3-6.
Linders, J., ‘Multidisciplinair en interuniversitair. Het credo van prof. dr. Ria
Bauer- van Wechem.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 12 (47), 1998, pp. 336-341.
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Ros, B., ‘Het raadsel van de leesbaarheid. Interview met Harry Bekkering.’ In:
Literatuur zonder leeftijd, 23 (80), 2009, pp. 170-180.
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Trendwatcher of trendsetter?
Jeugdliteratuuronderzoek in Literatuur zonder leeftijd
Helma van Lierop-Debrauwer
‘De jeugdliteratuurstudie zit in de lift’ was de vrolijke conclusie die Gerard de Vriend
en ik vijftien jaar geleden trokken in een overzicht van het onderzoek naar
jeugdliteratuur in Nederland en Vlaanderen tot op dat moment (Van Lierop-Debrauwer
& De Vriend, 2001, p. 290). We beschreven daarin de geringe wetenschappelijke
aandacht voor jeugdliteratuur tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw, de
pioniersrol die Lea Dasberg (1981) vervulde met Het kinderboek als opvoeder en
stelden vast dat daarna de studie naar literatuur voor kinderen en jongeren definitief
op gang kwam. We onderscheidden drie typen onderzoek interpretatief/narratologisch, historisch en lezersgericht - en oordeelden dat het tij
gunstig was voor meer academische studies, onder meer vanwege de op dat moment
groeiende erkenning voor het vakgebied aan verschillende universiteiten in Nederland
en Vlaanderen. Bij nader inzien bleek onze inschatting te optimistisch, want intussen
is jeugdliteratuur op een aantal van die universiteiten weer uit het curriculum
verdwenen (Van Lierop-Debrauwer, 2013, p. 18). Bovendien zijn sindsdien twee
belangrijke tijdschriften met aandacht voor wetenschappelijk onderzoek ter ziele
gegaan: Leesgoed en De Leeswelp. Daardoor is Literatuur zonder leeftijd op dit
moment nog het enige wetenschappelijke Nederlandstalige tijdschrift over
jeugdliteratuur. De publicatie van het honderdste nummer is een uitgelezen moment
om terug te blikken en de vraag te stellen hoe Literatuur zonder leeftijd als forum
voor het academisch onderzoek functioneert. Met de drie typen onderzoek uit het
overzicht van 2001 als uitgangspunt, wil ik nagaan welke onderzoeksthema's het
tijdschrift aan bod laat komen en op welke manier dat gebeurt: volgend of initiërend?
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Literatuur zonder leeftijd en interpretatie-onderzoek
Eén van de belangrijkste thema's binnen het interpretatie-onderzoek van de jaren
negentig en het begin van het nieuwe millennium waren de literaire emancipatie die
de jeugdliteratuur in die tijd doormaakte en de toenadering tot de
volwassenenliteratuur als gevolg daarvan (Van Lierop-Debrauwer & De Vriend,
2001, p. 292). Literatuur zonder leeftijd heeft dit onderzoeksthema onmiskenbaar
op de kaart gezet, al verscheen het klassieke artikel in dit verband - ‘Het verdwijnende
kinderboek’ (De Vries, 1990) - in Leesgoed. De programmatische naam Literatuur
zonder leeftijd spreekt in deze context boekdelen. Toen het Landelijk Platform Kinderen Jeugdliteratuur in 1986 het initiatief nam tot een tijdschrift over jeugdliteratuur,
kreeg het aanvankelijk de naam Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur. De
titel van het tijdschrift drukte de intentie uit van de redactie, die vooral wilde
informeren en documenteren, omdat andersoortige artikelen al een plaats kregen in
tijdschriften als Leestekens en En nu over jeugdliteratuur.
In de jaren die volgden, veranderde het karakter van het tijdschrift echter van
vooral documenterend en archiverend naar beschouwend en analytisch. Binnen de
redacties was er bijzondere interesse voor de relatie tussen jeugdliteratuur en
volwassenenliteratuur. De aandacht hiervoor mondde uit in het congres ‘Literatuur
zonder leeftijd’ dat het Platform in 1992 samen met de Jan Campert Stichting
organiseerde. Met het verslag van het symposium werd de richting die het
Documentatieblad al eerder was ingeslagen bevestigd en in het nummer dat daarop
volgde - nummer 26 - toegelicht. Literatuur zonder leeftijd had de ambitie verder te
gaan dan het Documentatieblad. Het tijdschrift wilde:
(...) plaats bieden aan discussies over de eigen-aardigheden, kwaliteiten
en grenzen van de kinder- en jeugdliteratuur. De titel is de eerste aanzet
voor die discussie. Staat literatuur in principe niet los van welke leeftijd
dan ook? En is er alleen aan leeftijd gebonden literatuur? (Linders, 1993,
p. 3)
Vanuit deze doelstelling gaven de verschillende redacties van Literatuur zonder
leeftijd vanaf 1993 dan ook ruim baan aan onderzoek naar verbanden
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tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur. Vanaf die tijd verschenen er artikelen
over postmodernistische tendensen in jeugdboeken zoals metafictionaliteit (Peters,
1995) en intertekstualiteit (De Bont & Peters, 1996), over poëzie die de kloof tussen
kinderpoëzie en poëzie voor volwassenen overbrugt (Eikelboom-van Wijngaarden,
2001; Van Coillie, 2005), over adolescentenliteratuur als genre in twee literaire
systemen (Van den Hoven, 1995; Van Lierop-Debrauwer, 2000; themanummer
‘Young Adult: genre of leeftijdscategorie’, nummer 83, 2010) en over
dubbelpublieksauteurs (Bax, 2015; De Vries, 2003). De auteurs van deze bijdragen
zijn unaniem in hun conclusie dat steeds meer jeugdboeken niet meer beantwoorden
aan de traditionele kenmerken van jeugdliteratuur en dat ze in complexiteit niet
onderdoen voor volwassenenliteratuur.
De laatste jaren concentreert het interpretatie-onderzoek zich minder expliciet dan
voorheen op de vormelijke verschillen en overeenkomsten tussen jeugdliteratuur en
volwassenenliteratuur. Recent tekstgericht onderzoek is vernieuwend in de toepassing
van theorieën uit uiteenlopende academische disciplines op jeugdboeken en in de
verbreding van het onderzoeksobject. Hoewel de jeugdliteratuurstudie van oudsher
al inzichten combineert uit twee disciplines - de pedagogiek en de
literatuurwetenschap - is het blikveld de laatste decennia veel ruimer geworden.
Technologische ontwikkelingen, de globalisering van samenlevingen en veranderende
verhoudingen tussen volwassenen en kinderen - het fenomeen van de ‘kidult’
(Falconer, 2009) en ‘the disappearance of childhood’ (Postman, 1982) - maakten die
verbreding van perspectieven in de studie van jeugdliteratuur noodzakelijk. Initiatieven
tot dergelijk onderzoek naar jeugdboeken worden genomen aan universiteiten en
krijgen vervolgens een podium in Literatuur zonder leeftijd. Het tijdschrift is hier
eerder volgend dan sturend. De afgelopen jaren verschenen bijdragen over
jeugdboeken vanuit theoretische perspectieven als imagologie (themanummer
‘Beelden van de wereld’, nummer 96, 2014), ecokritiek (Van den Nieuwenhof, 2014),
‘age studies’ (Joosen, 2008, 2015; Van de Schoor, 2013; Swinnen, 2008),
carnavaltheorie (Van den Bossche, 2011) en gendertheorie (Van der Leeuw, 2015).
Wat daarbij opvalt, is dat een aantal studies zich niet meer beperkt tot de analyse van
enkel jeugdboeken. In verschillende artikelen wordt de relatie tussen jeugdboeken
en andere cultuuruitingen voor de jeugd zoals film onderzocht (Brouwers, 2014;
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Meder, 2013; Swinnen, 2008). Met die verbreding van het object van studie sluiten
onderzoekers aan bij ontwikkelingen in het jeugdliteraire veld die kunnen worden
samengenomen onder de vlag van intermedialiteit, de algemene term die benoemt
dat teksten zich vandaag de dag ‘zelden “binnen” een enkel medium situeren’ (Van
Bork e.a.; zie ook de bijdrage van Van den Bossche in dit nummer, p. 57). Voor de
jeugdliteratuur gaat het vooral om de adaptatie van boeken naar audiovisuele media
als film, theater en games.
De verruiming van thema's en invalshoeken betekent niet dat het aantal
jeugdboekenonderzoekers evenredig is gegroeid. Als gevolg van de marginale positie
van het vakgebied aan de universiteiten, zijn er nog altijd relatief weinig Nederlandse
en Vlaamse jeugdboekenonderzoekers. De meeste jeugdliteratuurwetenschappers
zijn om die reden vaak noodgedwongen generalisten. Het geringe aantal onderzoekers
lijkt ook de belangrijkste verklaring voor het feit dat stevige debatten over onderzoek
nauwelijks van de grond komen, ondanks pogingen van de verschillende redacties
van Literatuur zonder leeftijd om dergelijke discussies te initiëren en te stimuleren.
Eén van de uitzonderingen is het debat rond de ideale geschiedschrijving van
jeugdliteratuur als onderdeel van het historisch onderzoek naar jeugdboeken dat in
de volgende paragraaf wordt besproken.

Literatuur zonder leeftijd en historisch onderzoek
Het kinderboek als opvoeder (1981) was een stimulans voor het historisch onderzoek
naar jeugdliteratuur. De studie werd gevolgd door onder meer onderzoek van De
Vries (1989) naar opvattingen over jeugdliteratuur tussen 1880 en 1980 en van
Rietveld-van Wingerden (1992) naar jeugdtijdschriften. Studies naar de stand van
zaken in de jeugdliteratuur van vroeger tijden, resulteerden eind jaren tachtig ook in
een nieuwe jeugdliteratuurgeschiedenis, als opvolger van Wormcruyt met Suycker
(Daalder, 1974/1950): De hele Bibelebontse berg (Heimeriks & Van Toorn, 1989).
Iets meer dan tien jaar later verschenen Tot volle waschdom (Dongelmans, Van
Rotterdam & Salman, 2000) en Lust en leering (Buijnsters & Buijnsters-Smets,
2001). Het eerste boek werd gepresenteerd als een tussentijdse balans, op weg naar
een nieuwe jeugdliteratuurgeschiedenis. De discussie over hoe die nieuwe
geschiedenis er idealiter uit zou moeten zien, was echter al veel eerder begon-
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nen, in feite direct na publicatie van De hele Bibelebontse berg. Het debat werd
aangezwengeld door Kees Fens in zijn essay ‘Achter de berg’ (1989) dat was
opgenomen in de net verschenen geschiedenis. Samen met ‘Het verdwijnende
kinderboek’ van De Vries (1990) vormde het essay de opmaat naar een discussie
over de geschiedschrijving van jeugdliteratuur die voor een deel via Literatuur zonder
leeftijd werd gevoerd en waarin de relatie tussen jeugdliteratuur en
volwassenenliteratuur centraal stond. In Literatuur zonder leeftijd verscheen onder
meer een bijdrage van Henk Peters (1997). Hij probeert daarin de tegengestelde
standpunten van Harry Bekkering en Anne de Vries, de twee belangrijkste stemmen
in het debat tot dan toe, te verenigen. Bekkering is van mening dat de jeugdliteratuur
pas echt geëmancipeerd is als haar geschiedenis geïntegreerd is in de
volwassenenliteratuur, terwijl De Vries vindt dat een dergelijke geschiedschrijving
geen enkele meerwaarde heeft, omdat de rol van jeugdliteratuur daarin per definitie
een marginale is. Volgens Peters moet een nieuwe literatuurgeschiedenis twee
doelstellingen hebben: duidelijk maken welke auteurs en illustratoren in een bepaalde
periode belangrijk zijn en waarom juist zij op dat moment van belang gevonden
worden. Dan zal duidelijk worden dat in sommige tijdvakken de relatie tussen
jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur relevant is en in andere perioden niet of
minder. De twee doelen kunnen naar zijn mening gerealiseerd worden ‘door voor
een historische benadering van de canon te kiezen met literatuur- en kindopvattingen
als uitgangspunt en met aandacht voor de (jeugd)literaire instituties’ (Peters, 1997,
p. 434). Twee jaar later werd in Literatuur zonder leeftijd aan de discussie een nieuwe
stem toegevoegd, namelijk die van literatuurwetenschapper Wilbert Smulders (1999).
Terwijl bij de andere standpunten steeds werd geredeneerd vanuit de jeugdliteratuur,
neemt Smulders in zijn antwoord op de vraag naar de verbanden tussen beide vormen
van literatuur de volwassenenliteratuur als uitgangspunt. Smulders is van mening
dat van gelijkheid tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur nooit sprake kan
zijn, omdat ze elk uit een andere bron komen. Typerend voor de moderne
volwassenenliteratuur is dat ze voortkomt uit wat Smulders de artistieke moderniteit
noemt. Deze zet zich af tegen de moderniteit van de bourgeois die rond 1800 ontstaat
en die met haar idealen van rationaliteit, nuttigheid en vooruitgang de bron vormt
van de jeugdliteratuur. Het polariserende standpunt van Smulders vroeg om een
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reactie van jeugdliteratuurdeskundigen en die kwam er in drievoud: meteen in het
volgende nummer van Literatuur zonder leeftijd van Joke van Leeuwen (2000), en,
enige tijd later, ook van Harry Bekkering (2001) en Dick Schram (2001). Zonder
uitzondering verwijten ze Smulders gebrek aan kennis van de hedendaagse
jeugdliteratuur waardoor zijn opmerkingen over jeugdliteratuur te generaliserend
zijn. Van een wezenlijk onderscheid tussen beide vormen van literatuur, van een
esthetische en antropologische kloof, zoals Smulders beweert, is geen sprake. Net
als volwassenenliteratuur kan jeugdliteratuur onveilig zijn en zijn er vele voorbeelden
van jeugdboeken te vinden, waarbij, aldus Joke van Leeuwen in haar weerwoord,
‘hiërarchieën worden omgekeerd, gesloopt zelfs en tegenstellingen volop subversief
van een dubbele draai worden voorzien’ (Van Leeuwen, 2000, p. 147).
Hoewel het debat over de ideale jeugdliteratuurgeschiedenis na 2001 in Literatuur
zonder leeftijd, op een enkele uitzondering na (Ros, 1999) niet meer werd gevoerd,
was de toon gezet. In de eind 2014 verschenen jeugdliteratuurgeschiedenis Een land
van waan en wijs zijn de discussiepunten van destijds herkenbaar in de centrale idee
van de geschiedenis: de ontwikkeling van de jeugdliteratuur begrijpen vanuit haar
pedagogische, filosofische, maatschappelijke en literaire context (Ghesquière, Joosen
& Van Lierop-Debrauwer, 2014). Dat betekent dat in de nieuwe geschiedenis onder
meer aandacht is voor literatuuropvattingen en kindbeelden binnen de jeugdliteratuur,
voor de rol van instituties in canoniseringsprocessen en voor de relatie tussen
jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur.
Een geschiedschrijving van de jeugdliteratuur is gebaat bij onderzoek naar
jeugdliteratuur in vroeger tijden. In de afgelopen jaren zijn er tal van studies
gepubliceerd over historische onderwerpen en de bevindingen daarvan zijn, de studies
van na 2014 uiteraard uitgezonderd, meegenomen in Een land van waan en wijs.
Voor een groot deel verschenen deze studies buiten Literatuur zonder leeftijd om,
zoals de publicaties in boekvorm van De Bodt en Kapelle (2003) en De Bodt (2014)
over prentenboeken en illustratoren, Ghonem-Woets (2011) over katholieke
uitgeverijen, Van der Meiden over kinderbijbels (2009), Parlevliet (2009) over
bewerkingen van klassiekers, Salman (2014) over vijf eeuwen vertelcultuur en Boerma
e.a. (2014) over onder meer centsprenten en schoolprenten. Veel van deze auteurs
publiceerden over delen van hun onderzoek overigens wel in Literatuur zonder
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leeftijd. Een ander deel van het onderzoek naar jeugdliteratuur in het verleden vond
zijn weg via de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, de voortzetting
van de werkgroep geschiedenis van het eerder genoemde Landelijk Platform Kinderen Jeugdliteratuur. De Stichting organiseert studiedagen en publiceert daarover in
‘Berichten uit de wereld van het oude kinderboek’. Het historisch onderzoek dat
werd gepubliceerd in Literatuur zonder leeftijd had veelal betrekking op de recente
geschiedenis. Er verschenen themanummers over de jaren zeventig (nummer 99,
2016) en de jaren vijftig (nummer 85, 2011). In dat laatste nummer staan bijdragen
over de Gouden Boekjes als een serie die haar stempel heeft gedrukt op de naoorlogse
jeugdliteratuur (Linders, 2011b), over vernieuwingen in de kinderpoëzie (Van der
Veer, 2011), en over het uitgeven van kinderboeken in die tijd (Dongelmans, 2011).
Verder was er aandacht voor meisjes- en jongensboeken uit de eerste helft van de
twintigste eeuw (onder anderen Ros, 2004a, 2004b), en, relatief nieuw in de studie
van de jeugdliteratuur, voor biografisch onderzoek (onder anderen Broek, 2013;
Soeting, 2011; Van der Veer, 2014). Niettegenstaande deze opsomming van
publicaties over de geschiedenis van de jeugdliteratuur in de twintigste eeuw, is
Literatuur zonder leeftijd toch vooral een tijdschrift dat focust op de hedendaagse
jeugdliteratuur en het onderzoek daarnaar. Zelfs het debat over de ideale
jeugdliteratuurgeschiedschrijving startte feitelijk vanuit bijdragen over ontwikkelingen
in de jeugdliteratuur in de jaren 1990. Het lezersonderzoek dat aandacht krijgt in het
tijdschrift, bevestigt deze focus.

Literatuur zonder leeftijd en lezersonderzoek
In Jeugdliteratuur in perspectief (2009) staat Rita Ghesquière uitgebreid stil bij de
specifieke kenmerken van jeugdliteratuur als communicatieproces. Hoewel de
aanduiding ‘jeugdliteratuur’ alle aanleiding geeft om te veronderstellen dat de jonge
lezer centraal staat in het communicatieproces, is het feitelijk zo ‘dat het toch vooral
de volwassenen zijn die het beeld van de jeugdliteratuur bepalen’ (Ghesquière, 2009,
p. 23). Zij spelen een cruciale rol in het productie-, distributie- en consumptieproces.
Het zijn volwassenen die de boeken schrijven en illustreren, die ze selecteren,
interpreteren en beoordelen. Om die reden maakten Gerard de Vriend en ik in 2001
binnen het
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lezersonderzoek onderscheid tussen studies naar jonge lezers en onderzoek naar de
volwassen lezer als bemiddelaar. We constateerden dat het perspectief van ontluikende
geletterdheid een belangrijke impuls gaf aan het onderzoek naar jonge lezers en dat
de veranderingen in het voorgezet onderwijs aanleiding vormden om de literaire
competentie van jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar te verkennen.
Sindsdien is het onderzoek vanuit deze twee invalshoeken voortgezet. Onderzoek
naar ontluikende geletterdheid vindt onder meer plaats in het kader van het landelijke
leesbevorderingsproject BoekStart (onder meer Van den Berg, 2015). Theo Witte
(2008) heeft met zijn studie naar de literaire competentie van bovenbouwleerlingen
van havo en vwo gezorgd voor nieuw elan in de literatuurlessen van het voortgezet
onderwijs. Interessant is ook het project van Coosje van der Pol (2010) die het begrip
literaire competentie dat tot die tijd vooral werd gebruikt in de context van het
literatuuronderwijs op middelbare scholen, toepaste op het lezen van prentenboeken
door kleuters. Deze onderzoeken kregen echter niet of nauwelijks aandacht in
Literatuur zonder leeftijd. Studies naar jonge lezers waren altijd het terrein van het
tijdschrift Leesgoed. Tegenwoordig is Stichting Lezen met De leesmonitor de
voornaamste bron van informatie als het gaat om onderzoek naar (effecten van
leesbevordering en literatuuronderwijs op) het lezen van kinderen en jongeren.
Literatuur zonder leeftijd besteedt vooral aandacht aan de volwassen lezer als
bemiddelaar tussen kind en boek en als actor in de canonisering van jeugdliteratuur.
Het lezersonderzoek dat ruimte krijgt, heeft daarmee het karakter van institutioneel
onderzoek. Zo zijn er in het tijdschrift bijdragen te vinden over het functioneren van
de jeugdliteraire kritiek (themanummer 30, 1994, met bijdragen van Joke Linders,
Harry Bekkering en Lieke van Duin; Akveld, Hartzuiker & Roep, 2001; Van
Lierop-Debrauwer, 2003), over criteria gehanteerd door jury's van literaire prijzen
(Hoogstraaten & Van Lierop-Debrauwer, 2012; Ros, 2016) en over de rol van
professionele lezers in de canonisering in Nederland en Vlaanderen van een auteur
als Astrid Lindgren (Van den Bossche, 2015). In de reflectie op literaire kritiek en
de positie van de volwassen lezer in canoniseringsprocessen in de jeugdliteratuur
heeft Literatuur zonder leeftijd de voortrekkersrol overgenomen van Leesgoed dat
in de jaren tachtig regelmatig publiceerde over jeugdliteratuurkritiek (onder meer in
1988, een themanummer). Vooral de spanning tussen kritiek en
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leesbevordering in het recenseren van jeugdboeken is een onderwerp dat de
gemoederen van tijd tot tijd behoorlijk bezighoudt, getuige ook de vinnige discussie
tussen Peter van den Hoven en Ruud Kraaijeveld in Literatuur zonder leeftijd. Peter
van den Hoven (1996a), op dat moment lid van de redactie van het tijdschrift, is de
eerste die zich uit. Hij ergert zich aan de onduidelijkheid die er in de jeugdliteratuur
heerst over de verschillende doelen en belangen van volwassenen en kinderen bij
het beoordelen van jeugdboeken en de misverstanden die daarvan het gevolg zijn.
Hij constateert dat er in de beoordeling van jeugdliteratuur door volwassenen een
tweedeling is ontstaan, namelijk die tussen ‘de literairen’ en ‘de leesbevorderaars’.
Hoewel Van den Hoven zichzelf rekent tot de ‘literairen’ en een voorstander is van
jeugdboekenkritiek waarbij een recensent een boek beoordeelt op basis van literaire
argumenten, vindt hij beide benaderingen even waardevol. Waar hij zich aan stoort,
is dat doelen en belangen van beide soorten kritiek onvoldoende uit elkaar gehaald
worden en dat ze elkaar bovendien als concurrenten beschouwen.
Kraaijeveld (1996) trekt de waardering van Van den Hoven voor de
leesbevorderaars in twijfel en noemt diens oordeel over deze wijze van beoordelen
van kinderboeken beledigend, niet genuanceerd en misleidend. Immers, de docent
die op zoek is naar toegankelijke boeken voor zijn leerlingen, wordt door de positieve
recensies van literaire boeken op een dwaalspoor gezet. De ‘dictatuur’ van de literaire
norm werkt volgens Kraaijeveld ‘contraproductief op de leesbereidheid en het
leesplezier van leerlingen’ (Kraaijeveld, 1996, p. 386). Zijn betoog wordt onmiddellijk
gevolgd door een reactie van Van den Hoven (1996b) die van mening is dat de kritiek
van Kraaijeveld precies het misverstand blootlegt dat hij eerder beschreef, namelijk
het niet kunnen onderscheiden van doelen en belangen, van het verschil tussen
recensie en kritiek. Dit weerwoord van Van den Hoven vormde het slotakkoord van
de discussie in Literatuur zonder leeftijd. Dat hij er vijftien jaar later in Jeugdliteratuur
bestaat niet uitgebreid op terugkwam geeft aan dat het misverstand over de functie
van de jeugdliteratuurkritiek wat hem betreft nog niet was verdwenen.
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Literatuur zonder leeftijd en auteursonderzoek
In 2001 beperkten Gerard de Vriend en ik ons tot de drie typen onderzoek die ik
zojuist heb besproken, omdat ze destijds de meeste aandacht opeisten. Nu, vijftien
jaar later, zou ik er nog een vierde type onderzoek aan willen toevoegen dat op het
kruisvlak ligt van interpretatief en historisch onderzoek. Bij dat laatste type onderzoek
werd al gewezen op de toename van biografische studies, een ontwikkeling die in
2011 ook werd gesignaleerd door Peter van den Hoven. Enkele voorbeelden van
recente biografieën die sinds 2000 zijn verschenen, zijn Ik bof dat ik een kikker ben.
Leven en werk van Max Velthuijs (Linders, 2003), Han G. Hoekstra. Biografie
(Linders & Van der Veer, 2011), Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje
Troelstra-Bokma (1860-1939) (Holtrop, 2005) en Rebel en dame. Biografie van Top
Naeff (Vaartjes, 2010). Van den Hoven schrijft de opleving van dit type onderzoek
binnen de jeugdliteratuur toe aan ‘de algemene revitalisering van het biografische
genre’ en aan ‘de toegenomen kwaliteit van het literaire kinderboek en de bekendheid
van auteurs die zowel voor kinderen en volwassenen schrijven’, in combinatie met
‘meer fondsen die de uitgave van biografieën ondersteunen’ (Van den Hoven, 2011,
p. 128). Literatuur zonder leeftijd volgt deze trend door artikelen te publiceren die
geschreven zijn als opmaat naar een biografie in boekvorm of die als hoofdstuk
onderdeel zijn van een reeds verschenen biografie (Boerboom, 2016). Nadat eerder
al nummers verschenen over Tonke Dragt (nummer 54, 2001), Wim Hofman (nummer
69, 2006) en Henri van Daele (nummer 82, 2010), heeft de redactie van Literatuur
zonder leeftijd sinds 2013 het initiatief genomen tot meer auteursonderzoek, door
één nummer per jaar te wijden aan het werk van een bekende (jeugdboeken)auteur
uit het Nederlandse taalgebied. Achtereenvolgens kwamen aan bod Imme Dros en
Harrie Geelen (nummer 91, 2013), Bart Moeyaert (nummer 95, 2014) en Ted van
Lieshout (nummer 98, 2015). Deskundigen op het terrein van de (jeugd)literatuur en
(afhankelijk van het oeuvre van de auteur in kwestie) op het terrein van film, theater,
kunst en religie, werden door de redactie uitgenodigd een specifiek aspect van het
werk van deze auteurs te bestuderen. Samen met aandacht voor de auteur vanuit
andere perspectieven, zoals de publicatie van de Annie M.G. Schmidtlezingen die
jaarlijks worden gehouden door bekende schrijvers en die vervolgens ook weer on-
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derwerp van studie zijn (Ghesquière, 2013), manifesteert Literatuur zonder leeftijd
zich dus recent als een tijdschrift dat auteursonderzoek op de
jeugdliteratuurwetenschappelijke kaart zet. Deze lijn wordt voortgezet met het
auteursnummer van dit jaar dat gewijd zal zijn aan Jacques Vriens.

Conclusie
Wat heeft Literatuur zonder leeftijd in honderd nummers betekend voor de
academische studie van de jeugdliteratuur? Veel, ben ik geneigd te zeggen, maar dat
is te kort door de bocht. De bijdrage van Literatuur zonder leeftijd aan de studie van
de jeugdliteratuur was in de loop der jaren verschillend van aard. De eerste
vierentwintig nummers van wat toen nog het Documentatieblad heette fungeerde
vooral als databank waar mensen werkzaam in de jeugdliteratuur onder meer
informatie konden vinden over waar onderzoek werd gedaan en wat het object van
onderzoek was. Daarna trok het tijdschrift onder de nieuwe, programmatische naam
het initiatief naar zich toe voor wat betreft het onderzoek naar de relatie tussen
jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur en maakte het ruimte voor debat over de
ideale literatuurgeschiedschrijving. Hoe nuttig dat is geweest, blijkt uit het feit dat
veel van de strijdpunten in de nieuwe geschiedenis van de jeugdliteratuur, Een land
van waan en wijs, zijn vertaald naar uitgangspunten. Op het punt van onderzoek naar
en discussie over jeugdliteratuurkritiek was Leesgoed in de jaren tachtig trendsetter,
maar die rol is in de jaren negentig en later met verve overgenomen door Literatuur
zonder leeftijd dat discussie stimuleerde over de rol van de professionele lezer en,
in het verlengde daarvan, de stem van het kind in de beoordeling van kinderboeken.
Trendvolgend is het tijdschrift als het gaat om het recente inter- en
multidisciplinaire onderzoek naar jeugdboeken vanuit sociologische, psychologische
en culturele perspectieven. Dat geldt tot op bepaalde hoogte ook voor het historisch
onderzoek met daarbij bovendien de kanttekening dat vooral de recente geschiedenis
binnen het blikveld van het tijdschrift ligt. Trendsettend is het tijdschrift ten slotte
voor wat betreft het (biografisch) auteurs-onderzoek. Het is een type onderzoek dat
lange tijd nauwelijks aandacht kreeg in de Nederlandse jeugdliteratuurstudie.
Biografiedeskundige Joke Linders merkt echter terecht op dat biografieën van kinderen jeugdboeken-

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

32
auteurs, en, zo voeg ik er zelf aan toe, auteursonderzoek in het algemeen, ‘geen bij-,
maar noodzaak [is] en zelfs voorwaarde voor de emancipatie van het genre [de
jeugdliteratuur; HvL) als zodanig’ (Linders, 2011, p. 55).
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Literaire kritiek
De eigenheid van jeugdliteratuur
Bea Ros
Behalve boekbesprekingen zijn er in Literatuur zonder leeftijd ook artikelen over
het beoordelen van jeugdboeken verschenen. Deze weerspiegelen de steeds
terugkerende vragen over het wezen van jeugdliteratuur: zijn we er voor de literatuur
of voor de lezer?
Dictatuur. Dat woord komt prominent voor in twee artikelen in Literatuur zonder
leeftijd over jeugdliteraire kritiek. Het is een woord dat zowel engagement als irritatie
verraadt. En een polemische inslag. Leesbevorderaar Ruud Kraaijeveld neemt het
woord het eerst in de mond als hij ageert tegen Peter van den Hoven. We schrijven
1996. Vijf jaar later verheft de toenmalige jonge garde - Joukje Akveld, Philip
Hartzuiker en Nanda Roep - zich tegen wat ze de dictatuur van de literaire norm
noemen - iets wat Anne de Vries hen met zijn beruchte SLAA-lezing ‘Het
verdwijnende kinderboek’ op 30 januari 1990 in De Balie al had voorgedaan.
Literaire kwaliteiten versus leesplezier. Het is niet helemaal dezelfde tegenstelling
die bij de geboorte van het Documentatieblad in 1986 actueel was, maar ze lijkt er
wel op. Toen ging het, naar aanleiding van het rapport van Tom Baudoin, Toin Duijx
en Hugo Verdaasdonk (1986), over literaire versus pedagogische beoordelingscriteria.
Discussies over het beoordelen van jeugdboeken bewegen zich de afgelopen drie
decennia telkens heen en weer tussen literatuur en lezer. Mimesis ofwel de getrouwe
afspiegeling van de werkelijkheid in het boek, een derde belangrijke pijler in de
kritiek (zie onder meer Abrams, 1953; Krikhaar & Ros, 1986; Linders, 1975), doet
er minder toe.
Een ander, aanpalend thema dat we, ook in de dertig jaargangen van dit tijdschrift,
steeds terug zien keren is de vraag hoe de jeugdliteraire kritiek zich verhoudt of zou
moeten verhouden tot de literaire kritiek van volwasse-
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nenliteratuur. Voorbeelden daarvan zijn de artikelen ‘De criticus als opportunist’
van Harry Bekkering (1994), ‘Literaire kritiek of consumentenvoorlichting?’ van
Gerard de Vriend (2006) en ‘Grensverkeer? Werkelijk?’ van Jen de Groeve (2012).
De artikelen in Documentatieblad/Literatuur zonder leeftijd over jeugdliteraire
kritiek1 zouden we kunnen onderverdelen in categorieën - artikelen van of interviews
met recensenten over hun aanpak, artikelen over specifieke facetten (zoals
beoordelingscriteria voor illustraties of kinderjury's), overzichten van ontwikkelingen
binnen de jeugdliteraire kritiek - maar uiteindelijk cirkelen ze allemaal om deze ene
vraag: ligt de focus op de literatuur, op het kind of op allebei? Of we nu 1986, 1990,
1994, 1996 of 2001, 2006 of 2012 als ijkmoment nemen, discussies over jeugdliteraire
kritiek raken altijd aan de kern van jeugdliteratuur. Ze zijn - de naam van dit tijdschrift
ten spijt - een voortdurend zoeken naar de eigen eigenheid: Wat maken jeugdliteratuur
en haar kritiek anders dan literatuur en literaire kritiek voor volwassenen? Heeft de
jeugdliteraire criticus een eigen taak? En gelden er andere of dezelfde
beoordelingscriteria?
Alvorens in te gaan op deze kernthema's - de plaats van de jeugdliteraire kritiek
en de tegenstelling literatuur-lezer - beschrijf ik eerst hoe auteurs van dit tijdschrift
de ontwikkelingen binnen de jeugdliteraire kritiek hebben geschetst. Dat levert alvast
munitie op voor deze kernthema's.

Versteende beelden
Opvallend is dat er onder de verschillende auteurs veel eenstemmigheid is over de
ontwikkelingen binnen de jeugdliteraire kritiek. Grofweg laat zich hun verhaal als
volgt samenvatten: eerst stelde de jeugdliteraire kritiek niet zoveel voor. In de jaren
vijftig komt er door het instellen van de Kinderboekenweek een eerste begin, maar
pas in de jaren zeventig begint de kritiek op te bloeien. De inhoudelijke norm
domineert dan, waarna in de jaren tachtig de tegenreactie komt en de literaire norm
de overhand neemt. Vervolgens wordt ook deze literaire norm weer verguisd en roept
men om meer aandacht voor leesbare en ‘kindvriendelijke’ boeken.

1

Onder jeugdliteraire kritiek versta ik zowel recensies in dag- en weekbladen als juryrapporten
van literaire prijzen.
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Lang niet altijd is duidelijk waarop auteurs hun uitspraken baseren. De geschetste
historische ontwikkelingen lijken versteende beelden, die keer op keer weer opduiken,
maar waarvan het de vraag is of ze recht doen aan de werkelijkheid. Het artikel van
Marita Mathijsen (2008) staat bijvoorbeeld haaks op het beeld dat de jeugdliteraire
kritiek tot aan de jaren zeventig niets voorstelde. Ze beschrijft hoe De Gids in haar
beginjaren, rond 1837-1840, serieuze jeugdliteraire kritiek bedreef, onder andere
door niemand minder dan Gidsvoorman Potgieter zelf.2 Hij stelde hoge eisen aan
jeugdliteratuur en oordeelt dat ‘aan driekwart van de kinderboekenschrijvers de gave
[ontbreekt] “zich eenvoudig en toch niet plat, waardig en toch niet schoolmeesterachtig
uit te drukken. Zij preêken in plaats van te schilderen”.’ (Mathijsen, 2008, p. 108).
Potgieter vindt dat de criticus streng moet zijn en vindt het vanzelfsprekend ‘dat de
eisen aan “kindergoed” even hoog zijn als die aan literatuur voor volwassenen’ (p.
109).
Het klopt wel dat deze jeugdliteraire kritiek in De Gids geen lang leven beschoren
is (het zou interessant zijn te onderzoeken waaraan dat precies gelegen heeft) en dat
jeugdboekrecensies voortaan grotendeels in speciale tijdschriften dan wel aparte
rubrieken te vinden zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze daarom
‘minder’ is. Toch stelt Gerard de Vriend (2006), zich baserend op De Vries'
proefschrift Wat heten goede kinderboeken? (1989), dat er sinds 1880 steeds minder
sprake is van serieuze kritiek, maar vooral van ‘consumentenvoorlichting’. Daarbij
voeren niet zelden de eigen belangen en moraal de boventoon. De Vriend ziet daarin
- terecht - nauwelijks verschil tussen moraalridders uit verzuilde of linkse hoek:
‘Predikers van de Verlichtingsmoraal, bezorgde ouders, verzuilde pedagogen,
maatschappijkritische ouders, leesbevorderaars: ze hebben allen besprekingen van
kinderboeken verzorgd. Hun beoordelingen nemen zelfs een aanzienlijk deel in beslag
van wat er over kinderboeken werd en wordt geschreven.’ (De Vriend, 2006, p. 27)
Het beeld van een, vergeleken bij haar ‘volwassen’ zusje, wat achterlijke
jeugdliteraire kritiek is intrigerend. Er gaat een impliciete norm achter schuil van
wat serieuze kritiek dan zou moeten zijn: kennelijk zou die belangeloos

2

Eerder al noemde Anne de Vries in zijn proefschrift Wat heten goede kinderboeken? (1989)
Potgieter en Busken Huet als serieuze algemene critici die ook aandacht voor jeugdliteratuur
hadden.
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en ‘objectief’ moeten zijn, niet gekleurd door eigen preoccupaties en moraal, maar
met een open vizier het boek tegemoet zien en beoordelen op de eigen merites. Ofwel
een autonome, boekgerichte kritiek, waarbij vergeten lijkt te worden dat de algemene
literatuurkritiek allerminst eenvormig van kleur is, maar ook zo haar modes en trends
kent en dat uiteraard elke criticus oordeelt vanuit zijn eigen smaak, normen en moraal.
Veelgebezigd is de uitspraak dat de jeugdliteraire kritiek in de jaren tachtig
volwassen werd - het decennium waarin de literaire norm dominant heet. Maar mij
dunkt dat de kwaliteit van een recensie los staat van de gebezigde beoordelingscriteria
- die kwaliteit zit hem immers eerder in de mate van beoordeling en de onderbouwing
van de oordelen. Ik geloof niet dat literatuurwetenschappers Menno ter Braak een
inferieur criticus noemen omdat hij zich beriep op de vent en dat ze merlinisten als
Fens en Oversteegen lauweren omdat zij op het aambeeld van de vorm hamerden.3
In de waardering van de jeugdliteraire kritiek lijkt dat anders te liggen.
Van een andere orde is natuurlijk de vaststelling - van onder andere Van Lierop
(2003), Linders (2001) en Niewold (2001) - dat de ruimte die jeugdboekrecensenten
toebedeeld krijgen weer aan het afnemen is en dat bevochten rechten in kranten en
tijdschriften afbrokkelen. Niewold spreekt daarbij van ‘verpottering’ en Linders van
de commercialisering van het kinderboek: ‘Binnen de kortste keren ontaardden
populariteit, lees- en verkoopcijfers tot een soort van kwaliteitscriteria,’ met als
gevolg dat de ‘kritiek op het kinderboek, althans de journalistieke vorm daarvan, een
zachte dood sterft’ (Linders, 2001, p. 14, 16). Ook dit is overigens een fenomeen dat
de algemene literatuurkritiek teistert - ook daar winnen populariteit en de vox populi
aan waarde en klagen critici over minder ruimte en de roep om snellere journalistiek.
Soms lijken literatuur en kritiek al te gemakkelijk op één hoop gegooid te worden.
Een geliefd en gangbaar beeld is dat van de inhoudelijke emancipatie van de
jeugdliteratuur in de jaren zeventig en de literaire emancipatie in de jaren tachtig.
Dat wordt gemakshalve vereenzelvigd met de kritiek uit die jaren. Ja, soms ziet men
zelfs een oorzaak-gevolg relatie. Zo zegt Van den Hoven (1990a, p. 72) dat er
weliswaar geen harde bewijzen te vinden zijn om

3

De discussie vorm of vent behoort tot een van de belangrijkste in de Nederlandse literaire
kritiek van de twintigste eeuw.
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te bepalen of de jeugdliteraire kritiek nou heeft bijgedragen aan de emancipatie van
jeugdliteratuur of dat het omgekeerde het geval is, maar is hij toch geneigd het eerste
standpunt in te nemen:
Wanneer ik terugdenk aan het verschijnsel van het zogenaamde
probleemboek als exponent van de kommer-en-kwel-literatuur aan het
eind van de zestiger en in de zeventiger jaren, dan is naar mijn mening de
beïnvloeding van kritische recensenten en anderen, die steeds meer aanstoot
gingen nemen aan vooral ideologisch traditionalisme in kinderboeken,
behoorlijk groot geweest. (...) Tijdens de periode dat met nadruk afstand
werd genomen van het probleemboek - eind zeventiger begin tachtiger
jaren - zijn het opnieuw recensenten (...) die niet alleen in recensies, maar
vooral in polemieken en - een verschijnsel dat dan sterk in opkomst is diepgravender analyses, aandacht vragen voor het kinderboek als talig
kunstwerk, als literair fenomeen.
In de jaren zeventig vierde het maatschappijkritische en probleemgerichte jeugdboek
inderdaad hoogtij, maar dat betekent niet per se dat alle critici hun oren richting
samenleving lieten hangen. Het dominante beeld van de inhoudelijk gerichte
werkgroepen laat men gemakshalve samenvallen met de gehele literaire kritiek in
dat decennium (zie Ros, 2016, voor een nuancering van dat beeld). En in de jaren
tachtig was er naast alle aandacht voor de literaire kwaliteiten van een jeugdboek
ook oog voor de lezer (Bekkering & Van Lierop, 1997).
Ook Linders (2001, p. 17) verwart literatuur en kritiek als zij stelt dat de literaire
emancipatie van het kinderboek geslaagd is, ondanks ‘de tegenbeweging van de
kindersmaak. (...) Alsof het argument van de lezer ooit relevant is geweest bij het
beoordelen van literatuur voor volwassenen of welke andere vorm van kunst dan
ook!’ Immers, of het jeugdboek zich literair kan meten met de algemene literatuur,
staat los van de kwestie of jeugdliteraire critici al dan niet rekening houden met de
kindersmaak.
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Met of zonder leeftijd?
Met deze uitspraak van Linders zijn we aangekomen bij des Pudels Kern: is of kan
de jeugdliteraire kritiek hetzelfde zijn als die voor volwassenenliteratuur of is er
sprake van een gradueel of zelfs wezenlijk verschil?
Veel jeugdboekrecensenten stelden zich op het eerste standpunt. Zo omschrijft
Niewold (2001, pp. 29-30) haar werk als volgt:
Het is de taak van een recensent om in het aanbod een schifting aan te
brengen. Aan de ene kant om de consument op de hoogte te brengen van
wat echt de moeite waard is en aan de andere kant om aan te geven wat
bijzonder slecht is. (...) een leesbaar artikel waarin je een mening geeft
over een kunstwerk. Daarbij moet de oordeelsvorming voor de lezer zo
helder mogelijk zijn, moet je eventueel eerder werk in de bespreking
betrekken en het werk plaatsen binnen wat er in het genre verschenen is.
Het is een taakomschrijving waarin ongetwijfeld ook veel collega's uit de algemene
literatuurkritiek zich kunnen vinden. Niewold is binnen de jeugdliteratuur zeker niet
de enige. De Vriend (2006) verwijst in zijn overzichtsartikel naar de enquête die
Kees van Rees in 1988 hield onder jeugdboekrecensenten. Daaruit blijkt dat
jeugdboekrecensenten inderdaad dezelfde taakopvatting huldigen als hun collega's
van de ‘volwassen’ kritiek: ‘het signaleren van nieuwe uitgaven, het omschrijven
van inhoud of thematiek in samenhang met stijl en compositie en dat alles uitgevoerd
met kracht van argumenten.’ (geciteerd in De Vriend, 2006, p. 25) Van Rees, zo
meldt Van Lierop (2003, p. 27), signaleert bij nadere beschouwing echter toch een
verschil, namelijk dat jeugdboekrecensenten hun informatietaak anders invullen:
‘Het signaleren van nieuwe uitgaven wordt door hen expliciet dan wel impliciet (als
zij spreken over de selectie van boeken) gecombineerd met boekpromotie en literaire
vorming van de lezer.’
Het is die lezer die het verschil maakt. Immers, anders dan in de algemene
literatuurkritiek schrijft de jeugdboekrecensent niet voor een publiek van volwassen
lezers, maar voor een publiek van volwassen bemiddelaars, zoals ouders, leraren,
bibliothecarissen en andere leesbevorderaars.
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Vanuit de ‘overkant’ van de algemene literatuurkritiek signaleert Willem van Toorn
dit ook:
Dat bracht mij op het idee, dat het hele probleem van het kinderboek
(literatuur of niet) wel misschien helemaal niet in die kinderboeken zit,
maar in de manier waarop er over gepraat wordt. Ik heb nog nooit een
‘volwassen’ criticus serieus genomen die zich afvroeg of iets lezers zou
aanspreken; dat maken de lezers zelf wel uit. (geciteerd in Bekkering,
1994, p. 10)
Dat betekent overigens niet dat die lezer, of anders gezegd lezergerichte argumenten
in de algemene literatuurkritiek geen rol spelen. Op De Beek (2014) noemt in haar
proefschrift over de algemene dagbladkritiek bijvoorbeeld oordelen over het engageren
of meeslepen van de lezer. Maar die lezer staat wel op gelijke hoogte met de criticus.
Als Arjan Peters het nieuwste boek van Arnon Grunberg bespreekt, kan hij oordelen
vanuit zijn eigen leeservaringen, zijn publiek bestaat uit vergelijkbare lezers als hij
en hij hoeft zich niet te verplaatsen in een jongere lezer. Hoe bijzonder de situatie
bij de jeugdliteraire kritiek is, wordt duidelijk als we een vergelijking zoeken in de
algemene literatuurkritiek: het is alsof Arjan Peters streekromans gaat beoordelen
en zich bij die beoordeling verplaatst in de streekromanlezer: niet wat vind ik ervan,
maar wat zou de liefhebber van streekromans ervan vinden?
Sommige jeugdboekrecensenten stellen dat ook zij dat niet hoeven of kunnen. Zo
schrijft Bregje Boonstra (1993, p. 64): ‘Ik kan niet namens de kinderen spreken,
alleen maar namens mezelf. En DE kinderen bestaan niet, laat staan HET kind. (Net
zomin trouwens als DE volwassen lezers bestaan.)’
Ook Van den Hoven (1990a, pp. 76-77) stelt zich op dit standpunt als hij de
kindgerichte aanpak hekelt, die ‘blijkbaar onuitroeibare drang van recensenten de
tere kinderziel te willen beschermen tegen allerlei vermeende kwade invloeden.’ Hij
vindt het niet de taak van de jeugdboekrecensent om te beoordelen of een boek wel
of niet geschikt is voor een of het kind: ‘Op deze wijze gaat de recensent in de
schoenen staan van opvoeders en leerkrachten en doet daarmee op zijn minst aan
branchevervaging. Het vak van recensent is niet dat van opvoeder maar van kritische
lezer, niets meer
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en niets minder.’ (p. 77) Hij maakt daarom onderscheid tussen wat hij
bemiddelaarskritiek noemt (boekbeoordeling vanuit een leesbevorderend standpunt
waarin pedagogisch-didactische kwaliteiten van een boek centraal staan) en literaire
kritiek (waarin de literaire kwaliteiten centraal staan). In een artikel in Leesgoed uit
hetzelfde jaar voegt hij eraan toe dat ‘die bemiddelaarsfunctie die recensenten zich
toebedelen’ een sta-in-de-weg is: ‘Wil de kritiek werkelijk volwassen worden, dan
is het naar mijn mening noodzakelijk dat zij die bemiddelaarsrol opgeeft en overlaat
aan vooral pedagogen, psychologen (...) en zich concentreert op de literaire taak.’
(Van den Hoven, 1990b, p. 219)
Volgens Bekkering (1994) is dit onderscheid niet houdbaar. In zijn artikel ‘De
criticus als opportunist’ betoogt hij dat de jeugdliteraire kritiek wezenlijk anders is
dan de algemene literatuurkritiek. Hoewel hij constateert dat de jeugdliteratuur zich
literair steeds meer geëmancipeerd heeft en jeugdboeken als ‘volwaardige literaire
produkten’ (p. 6) besproken en becommentarieerd zouden kunnen worden,4 verzet
de eigen aard van de jeugdliteraire kritiek - de volwassen beoordelaar die uitspraken
doet over een boek met een niet-volwassen doellezer - zich daar toch tegen. Met
voornoemd citaat van Van den Toorn stelt hij dan ook dat de jeugdliteraire kritiek
de algemene kritiek niet kan volgen, omdat haar functie zich daartegen verzet en de
jeugdliterair criticus een andere rol heeft dan een algemeen criticus. Bovendien
signaleert hij een jeugdliterair landschap met ‘weinig toppen, een betrekkelijk smalle
subtop en heel veel middelmaat en degradatiekandidaten’ (p. 13) en naar zijn indruk
bespreken jeugdliteraire critici regelmatig boeken die in de zeef van de algemene
kritiek nooit zouden blijven liggen.
Jen de Groeve (2012) bevestigt die indruk. Als hoofdredacteur van De Leeswelp
en De Leeswolf streefde ze weliswaar naar eenzelfde vorm van gedegen literaire
kritiek in beide bladen, maar dat bleek niet haalbaar. Ook zij concludeert dat de
jeugdliteraire kritiek ‘een specifieke aanpak en een eigen accent’ (p. 38) vraagt. Waar
het in de volwassen kritiek normaal gevonden wordt dat slechts een kleine toplaag
van het totale aanbod gerecenseerd

4

Overigens zit in deze redenering wederom de denkfout om jeugdboek en jeugdliteraire kritiek
gelijk te stellen. Ook jeugdboeken die niet literair geëmancipeerd zijn, zijn op hun literaire
merites te beoordelen - al zal het oordeel van de criticus dan ongetwijfeld negatief uitvallen.
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wordt, stelden lezers de strenge selectie door De Leeswelp voortdurend ter discussie:
Niet alleen zijn er grote meningsverschillen over wat als literatuur
beschouwd mag worden, ook over de functie die het tijdschrift hoort in te
nemen, is er onenigheid. (...) Lezers, waaronder veel bibliothecarissen,
leraren en mediatoren, verwachten vaak een globaal overzicht van wat er
aan nieuwe boeken verschijnt en De Leeswelp wordt geacht een
informerende en promotionele functie in te nemen. (p. 39)
Het blad wordt er zelfs door de subsidiegever, het Vlaams Fonds voor de Letteren,
voor op de vingers getikt: ‘Het zoeken naar distinctie, iets wat in een literair tijdschrift
gewaardeerd wordt, ervaart men als een minpunt bij een jeugdliterair tijdschrift.’ (p.
49)
De Groeve noemt jeugdliteraire kritiek een hachelijkere onderneming dan algemene
literatuurkritiek. Want ook als de criticus niet maalt om toegankelijkheid voor de
doelgroep, dan nog is het noodzakelijk om als criticus rekening te houden met het
verschil in lees- en levenservaring tussen criticus en geïntendeerde lezer: ‘Hoeveel
gewicht hebben immers in doorsnee de besognes van een tiener voor iemand met
aanzienlijke levenservaring?’ (p. 44)
Anders dan haar collega's Niewold en Boonstra probeert Joke Linders (2001) dat
leeftijdsverschil recht te doen. In haar terugblik op haar recensiepraktijk citeert ze
uit haar afstudeerscriptie uit 1974:
Aan kinderliteratuur in de volle betekenis van het woord wordt pas echt
recht gedaan wanneer zowel de ‘literaire’ als de ‘pedagogische’ kwaliteiten
bekeken worden. (...) Bij het uitspreken van een waardeoordeel over het
kinderboek moet de kritikus zich dan ook niet uitsluitend laten leiden door
zijn kennis van de literatuur, maar evenzeer door zijn kennis van de
kinderwereld en de kinderliteratuur. (p. 11)
Een program waaraan ze zich later als recensent heeft proberen te houden: ‘In mijn
recensies dienden vragen beantwoord te worden als: welke boeken zijn waarom
interessant, maar ook: welke zijn de moeite van het (voor)lezen en/of aanschaffen
waard?’ (p. 11)
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Kan de jeugdliteraire kritiek dus vanuit haar eigen eigenheid niet anders zijn dan
literaire kritiek met leeftijd? Precies op dat punt spitsen de belangrijke polemieken
van de afgelopen decennia zich toe: kies je als criticus voor de literatuur of voor de
lezer? Of om met De Groeve (2012, p. 40) te spreken: het is altijd weer die ‘onzalige
tegenstelling tussen “wat critici goed vinden” (literatuur) en “wat kinderen goed
vinden” (leesplezier)’.

Literatuur of lezer?
De dichotomie tussen literair en pedagogisch is vanaf het begin van dit tijdschrift
een rode draad in discussies over de jeugdliteraire kritiek. In het eerste nummer van
het Documentatieblad bericht Tom Baudoin in de toenmalige rubriek ‘Lopend
onderzoek’ over het onderzoek dat hij samen met Hugo Verdaasdonk en Toin Duijx
onderhanden had. Hun insteek is niet zozeer polemisch, maar, zoals het
wetenschappers betaamt, analytisch.
Ze onderzochten op welke inhoudelijke gronden pedagogische en literaire
overwegingen (criteria) kunnen worden onderscheiden en concluderen nogal
verrassend dat dat onderscheid helemaal niet te maken valt vanwege de ‘meerduidige
terminologie’ (Baudoin et al, 1986, p. 13) in vertogen over kinder- en jeugdliteratuur.
De enige manier, zo formuleren ze een nieuwe hypothese, waarop die scheiding wel
te maken is, is door te kijken naar iemands institutionele achtergrond: gaat het om
een pedagoog? Dan zijn het pedagogische overwegingen. En bij een
literatuurwetenschapper zijn het literaire overwegingen. Op grond van vier casussen
moeten ze constateren dat deze hypothese niet houdbaar is: oordelen laten zich
helemaal niet keurig per disciplinaire achtergrond van de bespreker verdelen, dus
‘er [bestaan] geen inhoudelijke gronden om literaire en pedagogische overwegingen
te onderscheiden’ (p. 16).
Ik vond het destijds al en bij herlezing wederom vreemde, zo niet slordige
redeneringen. Als de onderzoekers zeggen dat de overwegingen niet van elkaar te
onderscheiden zijn, bedoelen ze dat niet letterlijk - er is immers een duidelijk verschil
tussen ‘dit boek is fraai geschreven’ en ‘dit boek is ongeschikt voor jonge kinderen’
- als wel dat de grond c.q. de eigenschappen van het boek waar die overweging uit
voortkomen, niet te onderscheiden zijn. De stijl van een boek kan voor de ene criticus
reden zijn de auteur te prijzen,
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voor de andere om het boek te moeilijk te vinden voor de beoogde doelgroep. Een
en hetzelfde aspect van een boek mondt dus uit in een verschillend waardeoordeel.5
Hoe het ook zij, dit onderzoek heeft, zo mogen we na dertig jaar constateren, geen
grote impact gehad op de discussie over jeugdliteraire kritiek, anders zou de
controverse tussen literatuur versus lezer wel verstomd zijn. Niets is echter minder
waar, zoals ook uit de vorige paragraaf al bleek. We kunnen drie polemische discussies
onderscheiden.

Van den Hoven versus Kraaijeveld
Peter van den Hoven (1996a, p. 213) stelt in zijn artikel ‘Tegen het misverstand.
Over jeugdliteratuur en leesbevordering’ dat er de laatste jaren een tweedeling lijkt
te zijn ontstaan in de benadering van het kinderboek, ‘waarbij leesbevorderende en
literaire belangen en daarop gebaseerde argumenten in een bepaalde vorm van
competitie met elkaar zijn geraakt.’ Wat hem betreft is het een schijntegenstelling
die voortkomt uit ‘onduidelijkheid over doelen en taken van volwassen beoordelaars’
(p. 217) ofwel zijn eerdere betoog dat het werk van bemiddelaars en critici niet
vermengd moet worden. Hij noemt het ook een ‘hardnekkig misverstand’ (p. 212)
dat de keuzes van volwassen jury's per definitie kindonvriendelijk zouden zijn.
In het daarop volgende nummer reageert leesbevorderaar Ruud Kraaijeveld als
door een adder gebeten. Hij stoort zich aan Van den Hovens ‘ongenuanceerde,
laatdunkende en denigrerende bewoordingen’:
Ik vraag me af waar hij het recht vandaan haalt zo'n negatief oordeel te
vellen over andersoortige besprekingen. Is de wereld van de jeugdliteraire
kritiek plotseling een dictatoriale staat geworden waarin Van den Hoven
per decreet regelt hoe we met jeugdboeken moeten omgaan? (p. 385)

5

In een eerder artikel in dit tijdschrift betoogde ik al dat critici bovendien niet keurig in hokjes
denken, maar grillig en wispelturig zijn: ‘Een criticus kan nooit herleid worden tot een simpele
formule als “zij/hij vindt een jeugdboek goed als het ...” (vult u zelf maar in). Het ene boek
vind ik mooi, omdat het zo uitgesproken van stijl is, het andere lelijk omdat het zo aanstellerig
stilistisch is. Het ene boek prijs ik om de knappe compositie, het andere verwerp ik op basis
van een te gekunstelde opbouw. En er is meer: ook al constateer ik dat een boek niet mooi
of onopvallend geschreven is, dan nog kan het me bekoren vanwege bijvoorbeeld de
meeslepende en ingenieuze inhoud.’ (Ros, 2000, p. 252)
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Hij verwijt Van den Hoven een gebrek aan zicht op leesbevordering en op het
functioneren van jeugdliteratuur in de klas. Hij legt uit dat het de taak van leraren is
om leerlingen geschikte boeken in handen te geven. Maar als leraren daarvoor zouden
varen op de recensies ‘die Van den Hoven en companen afscheiden, waarin
jeugdboeken volgens strikt- en streng-literaire eisen worden geanalyseerd leidt dat
vrijwel altijd tot ongelukken (...) dat leerlingen steeds geconfronteerd worden met
boeken die ze niet kunnen of willen lezen’ (p. 386). Daarmee werken literair gerichte
recensies ‘contraproductief op de leesbereidheid en het leesplezier van leerlingen.
Is dat wat Van den Hoven wil?’ (p. 386).
Vervolgens legt hij uit hoe het ook kan, namelijk een boekbespreking bestaande
uit een combinatie van informatieve, literair-kritische en leesbevorderende elementen.
Zo kun je bij literaire hoogstandjes vermelden dat deze alleen geschikt zijn voor de
allerbeste lezers en een literair minder geslaagd boek best aanbevelen vanwege de
thematiek of toegankelijkheid.
In een korte tegenreactie spreekt Van den Hoven op zijn beurt van een
‘ongegeneerde uitval’ die ‘loepzuiver het misverstaan vertegenwoordigt dat ik aan
de orde stelde’ (Van den Hoven, 1996b, p. 390). Hij zegt het nog maar eens: beide
soorten van kritiek - literaire en leesbevorderende kritiek - hebben bestaansrecht,
maar moeten bij voorkeur gescheiden blijven in plaats van er een concurrentieslag
van te maken. Hij concludeert:
De bedenkelijke kant van deze en vergelijkbare tirades is ondertussen wel
dat ze uitdrukking zijn van een soort restauratieve tendens. De literaire
emancipatie van het kinderboek en de daarmee samenhangende moeizame
ontworsteling aan buiten-literaire argumentaties in de kritiek, wordt erdoor
gefrustreerd. (p. 393)
Net als Kraaijeveld maakt ook Piet Mooren (2003) zich sterk voor literaire vorming
in en door het onderwijs, maar anders dan deze kiest hij, in lijn met Van den Hoven
zou je kunnen zeggen, voor een meersporenbeleid. Hij onderscheidt een eerste canon
(literaire kritiek), tweede canon (wat populair is onder de jeugd) en een derde canon
(de literair-educatieve). Die laatste probeert een brug te slaan tussen beide andere
ofwel tussen de smaak van het
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publiek (leerlingen) en van de literaire kritiek, waarbij die derde canon in principe
hoger reikt dan louter de smaak van leerlingen.

Het verdwijnende kinderboek
Een van de bekendste en meest geciteerde standpunten, overigens helaas niet
gepubliceerd in dit tijdschrift maar in Leesgoed, is de al genoemde SLAA-lezing
‘Het verdwijnende kinderboek’, waarin Anne de Vries bezorgd constateert dat de
Griffeljury en toonaangevende recensenten vanuit een elitaire literaire smaak een
voorkeur hadden voor de minst toegankelijke boeken, ‘kinderboeken voor
volwassenen’, en te weinig rekening hielden met toegankelijkheid voor de lezers
waarvoor deze boeken primair bestemd zijn. Joke Linders (2001, p. 13) stelde in een
terugblik op haar recensiepraktijk hierover: ‘Anne de Vries riep nog even dat het
kinderboek dreigde te verdwijnen als jury's zo literair bleven doen, maar dat vonden
we eind jaren tachtig eendrachtig onzin.’ De Vries (2001) zelf denkt daar, blijkens
zijn terugblik op verzoek van de redactie van dit tijdschrift (in een themanummer
over de stand van de kritiek), heel anders over. Hij vindt de kwestie nog steeds
actueel: ‘Ik vind het nog altijd essentieel om vast te stellen dat er echte literatuur
voor kinderen bestaat, en dat een echt kinderboek aantrekkelijk moet zijn voor
kinderen.’ (p. 53)
Hij constateert dat er vergeleken met elf jaar geleden meer boeken zonder leeftijd
(lees: literair uitdagender boeken) verschijnen en dat er steeds meer volwassenen
zijn die kinderboeken lezen (voor hun plezier). ‘Het is niet meer vanzelfsprekend je
bij een kinderboek af te vragen of het wel des kinds is’ (p. 50). Hij voegt eraan toe:
Natuurlijk staat de vraag of een boek toegankelijk is voor kinderen los van
de literaire kwaliteit als zodanig. (...) Maar juist nu we niet meer zulke
vastomlijnde ideeën hebben over kinderboeken, en veel schrijvers niet
meer uitdrukkelijk voor kinderen schrijven, is het van belang om vast te
stellen of een boek toegankelijk is voor kinderen - of welke eisen het aan
de lezer stelt. (p. 53)
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Hoe leeftijdlozer de boeken worden, zo lijkt De Vries te zeggen, hoe belangrijker
het is om kritiek met leeftijd te bedrijven. Hij memoreert Van den Hovens stelling
dat dit geen zaak is voor critici, maar voor bemiddelaars, maar ziet daarin toch een
principieel bezwaar: veel bemiddelaars zijn nu eenmaal afhankelijk van die literaire
critici - hij zegt hier, zij het zakelijker geformuleerd, in feite hetzelfde als Kraaijeveld.
De Vries voegt daar echter aan toe: ‘Nu wordt de soep niet zo heet gegeten: de meeste
critici gaan regelmatig op deze vraag in.’ (p. 53)

Opnieuw: verwijt van dictatuur
Voor de jonge garde anno 2001 is die soep echter nog behoorlijk heet. In het
opiniestuk ‘De dictatuur van de literaire norm’ van Joukje Akveld, Philip Hartzuiker
en Nanda Roep horen we zowel een echo van De Vries' lezing als van Kraaijevelds
tirade. Ook deze drie auteurs - Roep was destijds recensent in Trouw, Akveld en
Hartzuiker werkten bij respectievelijk uitgeverij Lemniscaat en Gottmer - ergeren
zich eraan dat literaire argumenten in de kritiek de boventoon voeren. Ze vinden hun
bewijskracht in de scriptie van Marieke Woortman die, na het turven van anderhalf
jaar recensies in vier dagbladen en interviews met vijf van de zeven recensenten,
concludeert dat boeken van Querido veruit in de meerderheid zijn. En Querido, dat
zijn de literaire jeugdboeken en dus, zo stellen de drie auteurs, hebben recensenten
alleen oog voor de literaire waarde van jeugdboeken. Overigens baseren ze zich
daarbij vooral op de gerecenseerde boeken en op wat recensenten zelf zeggen over
hun werkwijze, van een gedegen analyse van de recensies blijkt niets.6
De auteurs zien met lede ogen aan dat de literaire norm

6

Ook Woortmans scriptie bevat geen grondige analyse. In Literatuur zonder leeftijd 14 (2000)
schreef ik in een korte recensie van dit onderzoek: ‘Ook de inhoudelijke analyse van de
recensies is mager, vooral omdat Woortman weinig controleerbaar te werk is gegaan. En om
nou de criteria die het NBLC heeft opgesteld voor de aanschafinformatie als analysemodel
te benutten is ook niet echt voor de hand liggend. Het lijkt erop alsof Woortman wel een
bij-drage aan de discussie wil leveren, maar verzuimd heeft zichzelf in te lezen in het
onderwerp.’ (p. 157)
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veelal doorslaggevend is bij het selecteren en bekronen van kinderboeken.
De belevingswereld van het kind geldt (vrijwel) nooit als uitgangspunt;
de recensenten en juryleden beschouwen het kinderboek als een autonoom
kunstwerk dat los van de beoogde lezer beoordeeld moet worden. (p. 38)
Ze noemen dat merkwaardig, want het heet toch niet voor niets kinderliteratuur? Ze
poneren hun eigen beoordelingscriterium: ‘Een goed kinderboek sluit naar vorm en
inhoud aan bij de kinderlijke gedachten- en gevoelswereld.’ (p. 38) Ze verwijten de
jeugdliteraire critici en vakjury's eenzijdigheid: louter literair en geen oog voor
leesbare en ‘leuke boeken voor kinderen’ (p. 39). Daarmee gaan ze volgens de auteurs
voorbij aan de diversiteit van het genre. De auteurs noemen daarbij de Potterboeken
als voorbeeld. Die bieden immers nieuwe perspectieven en ‘alleen de immens grote
groep lezers die de boeken verslindt, is al aanleiding ze te vermelden’ (p. 40).
Op het eind van het artikel komen enkele apen uit de mouw: de auteurs wijzen op
belangenverstrengeling - steeds weer dezelfde mensen die de krantenkolommen,
adviesraden en jury's bevolken - waardoor boeken van uitgevers die niet de naam
hebben ‘literair’ te zijn (Lemniscaat? Gottmer?) dreigen te verzuipen. Ze benadrukken
dat Roep de uitzondering onder de critici is en dat het hoog tijd is dat de zittende
recensenten
het roer nu weleens uit handen [mogen] geven aan een nieuwe generatie
die zich inzet voor het goede kinderboek. Een generatie die uitgaven van
verschillende uitgeverijen onbevooroordeeld tegemoet treedt en niet blind
vaart op de kwaliteit van één fonds - dat is immers wel het domste wat
een criticus kan doen. Een generatie die bovendien wèl in staat is (of in
ieder geval serieus probeert) zich te verplaatsen in de lezer voor wie de
boeken bestemd zijn en die een eigen, kritische blik durft te hebben. (p.
47)
Dit artikel leek destijds weliswaar een steen in de vijver, maar zoals gezegd was het
mede een herhaling van eerdere zetten van anderen en bovendien heeft het ook niet
voor Nachwuchs of rimpelingen in de jeugdliteraire vijver gezorgd. Sindsdien bleef
het qua discussie eigenlijk zelfs relatief kalm en
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verschenen er eerder overzichtsartikelen dan polemische stukken over de jeugdliteraire
kritiek (zoals Van Lierop-Debrauwer, 2003, De Vriend, 2006).

Slotbeschouwing
In het dertigjarig bestaan van dit tijdschrift bood de jeugdliteraire kritiek herhaaldelijk
stof tot schrijven. Mensen maken zich druk over hoe en wat te recenseren. Daarin
verschilt de jeugdliteraire kritiek niet van de algemene kritiek. Ook daar gaat het
voortdurend over de vraag wat de taak van de criticus is en wat legitieme criteria
zijn. Die verschillen nu eenmaal per tijd en per generatie.
We zagen de afgelopen drie decennia binnen de jeugdliteraire kritiek de focus
verschuiven van literatuur naar lezer. Het is goed te bedenken dat het daarbij ook
om dominante beelden gaat. Anders dan de felle discussies en verwijten mogen doen
vermoeden is de beoordeling nooit exclusief literair geweest. De kindgerichte en
maatschappijgerichte oordelen zijn nooit weggeweest uit de jeugdliteraire kritiek,
zoals op dit moment de kritieken ook literaire oordelen bevatten.
Interessant is dat de voorvechters van de literaire beoordeling dat deden mede
omwille van de (literaire) emancipatie en statusverhoging van de jeugdliteratuur.
Jeugdliteratuur zou net als volwassenenliteratuur uitsluitend op haar literaire merites
beoordeeld moeten worden, als een volwaardig literair product. Elk ander oordeel
zou daaraan afbreuk doen. Dit streven naar ‘volwassen’ kritiek geeft een vertekend
beeld van die algemene kritiek. Wie heeft er eigenlijk in al die jaren ooit aandacht
besteed aan hoe die algemene critici hun kritiek bedreven en welke discussies daar
speelden? Is die wel zo eenvormig als voorvechters van een ‘volwassen’ jeugdliteraire
kritiek ons wilden doen geloven?
Misschien wordt de jeugdliteraire kritiek juist wel volwassen als ze haar eigen
eigenheid onder ogen ziet. Dertig jaar discussie over jeugdliteraire kritiek lijkt vooral
de bevestiging dat zij een eigen segment in het literaire domein vormt, met deels
dezelfde beoordelingscriteria als in de algemene kritiek en deels eigen, specifieke
criteria. Niet voor niets is het analysemodel voor jeugdliteraire kritiek van Krikhaar
en Ros dat dit jaar toevallig ook zijn
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dertigste verjaardag viert,7 een op de jeugdliteraire leest geschoeide aanpassing van
analysemodellen voor algemene kritiek (Krikhaar & Ros, 1986). De tegenstelling
literatuur-lezer kan men beschouwen als dichotomie, maar ook als een spanningsveld
dat nou juist het wezenskenmerk van jeugdliteratuur is. Joke Linders schreef in haar
afstudeerscriptie al dat ‘aan kinderliteratuur in de volle betekenis van het woord pas
echt recht [wordt] gedaan wanneer zowel de “literaire” als de “pedagogische”
kwaliteiten bekeken worden’ (geciteerd uit Linders, 2001, p. 11). Dat woord
pedagogisch vermijd ik persoonlijk liever, omdat dat de suggestie opwekt van het
boek als (louter) middel in plaats van doel op zich. Maar beoordelen hoe een auteur
omgaat met het spanningsveld, het uitbuit, benut, verrijkt, verarmt of negeert - dat
lijkt een eigenheid van de jeugdliteraire kritiek. En door die kritiek te bedrijven
dringen we dieper door in wat een jeugdboek anders maakt dan een boek voor
volwassenen.
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Jeugdliteratuur en andere cultuuruitingen in Literatuur zonder leeftijd
Eénrichtingsverkeer of kruisbestuiving?
Sara Van den Bossche
In het Westen is jeugdliteratuur vanaf haar ontstaan nauw verbonden met andere
mediavormen, zoals speelgoed en merchandising. Ook de voorlees-situatie op zich,
waarbij volwassenen een verhaal met kinderen delen, houdt een overschrijding van
de grenzen van het schriftelijke medium in: aan het boek wordt een orale dimensie
toegevoegd. Daarnaast bieden toneel, film en digitale media mogelijkheden voor
grensverkeer. Wordt deze link ook weerspiegeld in de manier waarop Literatuur
zonder leeftijd aandacht schenkt aan andere media? In dit artikel belicht ik vanuit
vogelperspectief enkele markante trends met betrekking tot cultuuruitingen die niet
gebonden zijn aan het medium van het boek. Dit artikel is geenszins bedoeld om
uitputtend te zijn, maar wel om op basis van de resultaten van een duik in het
Literatuur zonder leeftijd-archief een beeld te schetsen van de verhouding van
literatuur tot die multimediale cultuuruitingen in de bijna honderd edities.

Van het blad naar de scene
Toneel voor de jeugd is min of meer een vaste waarde in de voorbije negenennegentig
nummers van Literatuur zonder leeftijd. Het wordt al in de allereerste (dubbele)
jaargang voor het eerst besproken. In een beknopt overzicht van het
negentiende-eeuwse Vlaamse jeugdboekenlandschap staat Staf Loots (1987, p. 28)
kort stil bij wat hij de ‘grijze massa’ noemt die het Vlaamse jeugdtheater moet
voorstellen. Erg positief is zijn kijk op het veld dus niet te noemen. Opvallend daarbij
is het Vlaams-nationalistische karakter van veel van de vermelde stukken.
Echt nadrukkelijk kreeg het jeugdtoneel echter pas aandacht naar aanleiding van
het festival Stuk-Lezen. Dat werd twee maal georganiseerd in Utrecht (in 1991 en in
1993) en had als doel jeugdtheatermakers en kinder-

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

58
boekenschrijvers met elkaar in contact te brengen en onderlinge uitwisseling en
samenwerking te stimuleren. Het festival was onder meer de aanleiding voor een
beschouwing over ‘De relatie tussen de jeugdliteratuur en het jeugdtheater’ van
Victor Frederik, medewerker jeugdcultuur bij het Utrechts Nieuwsblad. Frederik
relativeert de titel van zijn stuk meteen. Hij beweert: ‘Beter is het te spreken van een
gebrek aan relatie. (...) Want erg veel contacten zijn er niet.’ (Frederik, 1992, p. 61)
Hij verduidelijkt zijn standpunt met een boutade van jewelste:
Het zou zo simpel zijn om mijn brood te verdienen. (...) Als ik verlegen
zit om een artikel, kan ik een vakblad over jeugdtheater opslaan, het eerste
het beste beschouwende verhaal over recente ontwikkelingen kopiëren en
het vervolgens transponeren naar de jeugdliteratuur. Een paar namen
veranderen, een paar andere voorbeelden zoeken, een paar termen anders
formuleren en voilà, naadloos past hetzelfde artikel in het kader van de
literatuur. (...) De fraude zou niet opvallen. Sterker nog, die gejatte
meningen zouden in die andere wereld als ‘opzienbarend’ geprezen worden.
(p. 61)
Frederik betreurt dat de actoren in beide velden weinig kennis hebben over elkaars
reilen en zeilen. Hij vindt dat jammer, omdat hij ontzettend veel overeenkomsten
ziet. Er zijn parallellen in de manier waarop het jeugdtheater en de jeugdliteratuur
zich ontwikkeld hebben, met name de aansluiting bij de kinderlijke belevingswereld
en het streven naar bewustmaking rond politiek-maatschappelijke thema's (pp. 62-63).
Hij ziet mogelijkheden voor ‘bevruchting’ van het jeugdtheater, dat op dat ogenblik
te kampen heeft met een enorm ‘gebrek aan repertoire’ (p. 65), met materiaal uit de
jeugdliteratuur. Het verbaast hem dan ook dat die optie nog niet in overweging was
genomen. Met de initiatie van samenwerkingsverbanden tussen kinderboekenschrijvers
en theatermakers in het kader van Stuk-Lezen komt daar echter verandering in.
Twee jaar later zien kenners op het vlak van jeugdtoneel en jeugdboeken de situatie
toch net even anders. In 1994 is het negenentwintigste nummer van Literatuur zonder
leeftijd gewijd aan de kruisverbanden tussen jeugdliteratuur en jeugdtheater. Er blijkt
een intense wisselwerking aan de gang te zijn,
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onder meer onder impuls van de tweede editie van Stuk-Lezen, en de redactie kopt
in de inleiding ‘In de spiegels van het theater schittert heel wat jeugdliteratuur’ (1994,
p. 3). Deze constatering staat in schril contrast met Victor Frederiks provocerende
uitspraken van twee jaar eerder. In hun ‘overzicht van de stand van zaken’ wat betreft
de verhouding tussen de twee media benadrukken Dennis Meijer en Joke Linders de
parallelle evoluties in de beide velden, die Frederik in 1992 ook al zag. Jeugdschrijvers
en jeugdtoneel-makers kampen met vergelijkbare problemen: ze krijgen nauwelijks
waardering van volwassen pendanten (Meijer & Linders, 1994, p. 17).1 Verder stellen
ze vast dat actoren op de beide vlakken blijk geven van een grote maatschappelijke
betrokkenheid (p. 12). Er is sprake van een verregaand artistiek experiment (pp.
9-10), dat zelfs leidt tot de vraag of de boeken en voorstellingen die gemaakt worden
überhaupt nog voor kinderen zijn (p. 11). De zoektocht naar een balans tussen inhoud
en vorm hebben de jeugdliteratuur en het jeugdtheater met elkaar gemeen. De
verschillende artikelen in het themanummer bevestigen dat er sprake is van een
kruisbestuiving, al werkt die vooral in één richting: theatermakers maken duchtig
gebruik van traditionele verhalen als uitgangspunt voor hun voorstellingen. De
voorbeelden die dit illustreren zijn Fidessa van Louis Couperus, Erik of het klein
insectenboek van Godfried Bomans en Don Quijote van Miguel de Cervantes.
Ook uit later gepubliceerde toneelbesprekingen blijkt dat vooral sprookjes, mythen,
fantasy en klassieke verhalen een vruchtbare groeibodem voor het drama zijn. Zij
vormen dus belangrijke bruggenbouwers tussen de beide media. In dit verband spreekt
Peter van den Hoven (2012, p. 8)2 in 1994 over een ‘opleving van het sprookjestheater
verbonden met een bredere belangstelling voor het verdwijnen van het cultuurgoed
van onze voorvaders en voormoeders’. Hij ziet de aangewakkerde interesse voor
narrativiteit in het algemeen als een ‘reactie op het bombardement aan kant-en-klare
verhalen dat de moderne media, vooral televisie, film en video over ons uitstorten’
(pp. 8-9). Van den Hoven wijst onder meer op de herwaardering van orale

1
2

Ook dat had Frederik (1992, p. 62) al vastgesteld.
Het gaat om een lezing getiteld ‘Zonder verhaal besta je niet. Over sprookjes en jeugdtheater’
die Peter van den Hoven in 1994 hield en die in 2012 in een nummer te zijner nagedachtenis
opnieuw werd opgenomen.
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vertelkunst (p. 9).3 Hij koppelt de herontdekking van gevestigde verhalen, sprookjes
en mythen aan het artistieke experiment dat het jeugdtheater van de eerste helft van
de jaren negentig karakteriseerde (p. 12). Daarnaast wijst hij op de stimulans voor
het theater die het genre van het ‘moderne, literaire sprookje’ biedt: zowel in het
theater als in het literaire sprookje wordt er immers aan zelf-onderzoek en experiment
gedaan (p. 13). Hij concludeert dat de ‘dwarsverbindingen’ steeds sterker worden
(p. 16). Hij noemt voorstellingen als Repelsteel (een opera van Bernard van Beurden
en Imme Dros),4 Icarus! Of de roep van de zon (van Pauliene Mol) en De maan en
de muizenkoning (Annetje Lie in het holst van de nacht door Imme Dros zelf voor
toneel bewerkt) als sprekende voorbeelden van die tendens.
Uit een interview met Carla van Driel, artistiek directeur van de jeugdtheaterschool
Hofplein in Rotterdam, blijkt dat er tien jaar later nog niet veel veranderd is: ook in
2005 vormen geëtableerde boeken en beroemde sprookjes een belangrijke
inspiratiebron voor jeugdvoorstellingen. Daarenboven put Van Driel ook uit het
opera-repertoire en doet ze zo op verschillende manieren aan cultuureducatie
(Lalleman, 2005, p. 39). Ze toont zich in haar opvattingen over het maken van stukken
voor een jong publiek terdege bewust van de manier waarop volwassenen hun eigen
ideeën uitdragen over wat kinderen al dan niet aankunnen. Meer nog, ze geeft aan
niet te willen toegeven aan de soms dwingende kindbeelden die aan teksten en
voorstellingen voor kinderen ten grondslag liggen. Naar haar mening is een complex
verhaal bijvoorbeeld geen bezwaar voor jonge toeschouwers. Ze merkt op:
De ingewikkeldheid valt wel mee, dat is vaak wat volwassenen ervan
maken, die denken altijd aan de consequenties voor kinderen. Maar voor
kinderen werkt dat anders. Zij nemen het verhaal op hun eigen manier in
zich op, ze laten alleen toe wat ze in zich op kunnen nemen en de rest
glijdt langs ze heen. (p. 37)
Wat haar betreft is adaptatie, in de zin van aanpassing aan de vaardigheden en kennis
van het jonge publiek, verre van een noodzaak: ‘Ik denk nooit, het

3
4

Zie ook verderop in dit artikel.
Voor een bespreking van de opera, zie Käss (1994).
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is te moeilijk voor kinderen, want ik geloof daar niet in. Voor kinderen is nooit iets
te moeilijk. Het zijn de volwassenen die denken dat het te moeilijk is.’ (p. 38)

Van het blad naar het witte doek
Naast theater is film een medium dat doorheen de jaren relatief vaak besproken wordt.
Sinds de eeuwwisseling hebben al verschillende onderzoekers stilgestaan bij de
bewerking van boeken voor het witte doek. In Van Abeltje tot Zoop. Over het succes
van de Nederlandse jeugdfilm maken Esther Schmidt en Sabine Veenendaal gewag
van een toenemende trend om kinderboeken te verfilmen en dus materiaal van oude
verhalen te ‘jatten’ (2011, p. 117).5 Deze tendens wordt dus weerspiegeld in het
aanbod van Literatuur zonder leeftijd.
Theo Meder wijst op een opvallende ontwikkeling die zich binnen het groeiende
aanbod aan boekverfilmingen aftekent, namelijk het verpletterende aandeel van
sprookjes in het literaire bronnenmateriaal. Vanaf het jaar 2000 stelt hij een enorme
groei in het aantal sprookjesfilms per jaar vast (Meder, 2013, p. 103). In de
internationale filmproductie is dus een evolutie waarneembaar die een verderzetting
lijkt van de eerder aangehaalde herwaardering van het sprookjesgenre, die in het
Nederlandstalige theater van de jaren negentig zichtbaar was (Van den Hoven, 2012).
Meder (p. 106) kadert deze trend in de aanzwellende populariteit van fantasy in het
algemeen. Uit zijn overzicht valt verder op te maken dat hedendaagse filmregisseurs,
net als de theatermakers in de jaren negentig, de brontekst vaak op een creatieve
manier tot een nieuw kunstwerk omvormen. Twee benaderingen die hij er uit licht
zijn parodiëring en het terughalen van het sprookje naar een ouder doelpubliek van
jongvolwassenen in plaats van heel jonge kinderen. In die laatste stroming, waarvan
onder meer Snow White and the Huntsman en Red Riding Hood sprekende
voorbeelden zijn, wordt de vrouwelijke hoofdpersoon vaak in een opvallend nieuw
licht geplaatst. Ze wordt neergezet als een daadkrachtige, strijdvaardige heldin, die
mijlen verwijderd is van de passieve damsel in distress waarmee we zo vertrouwd
zijn uit de Disney-sprookjesfilms (p. 124).

5

Zie ook Van Lierop-Debrauwer en Dobbe (2013, p. 35).
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Veel onderzoekers hebben op een gelijkaardige manier aandacht voor de ingrepen
die bij bewerken komen kijken, zowel op verhaaltechnisch als op ideologisch vlak.
Dit geldt bijvoorbeeld voor Jeanne Kurvers en Piet Mooren, die het oeuvre van
regisseur Ben Verbong analyseren. Ze bespreken onder meer Sproet, zijn film met
in de hoofdrol de populaire Duitse kinderboekenfiguur ‘Das Sams’, bedacht door
Paul Maar. ‘Das Sams’ staat anarchistisch in het leven waardoor het verhaal ‘heel
goed [aansluit] bij de almachtsfantasieën van kinderen’, aldus Verbong (Kurvers &
Mooren, 2004, p. 104). In zijn verfilming benadrukt Verbong de absurditeit en het
hoge schelm-gehalte van het hoofdpersonage. Met zijn rode haren en neus vol sproeten
en zijn zelfstandige bestaan, zonder ouders en compleet gebrek aan ontzag voor
autoriteiten (p. 105), doet deze figuur onvermijdelijk aan Pippi Langkous denken.
Het is net de onderliggende ideologische boodschap die voor de regisseur het
belangrijkst is.
In ‘Tibbes laptop ratelt als een typmachine’ worden scenarioschrijfsters Tamara
Bos en Esmé Lammers aan het woord gelaten over hun scripts voor de familiefilms
Minoes en Tom & Thomas. In het geval van Minoes toont het succes van de
filmbewerking aan dat Annie M.G. Schmidts verhaal nog steeds tot de verbeelding
spreekt (Akveld & De Bont, 2002, p. 77). Wat betreft de verhouding tussen boek en
film ervaren Tamara Bos en Esmé Lammers vooral een verschil in de stijl en in de
opbouw van spanning. Beiden hebben ondervonden dat ‘narratieve spanning in film
dwingender nodig is dan in boeken’, omdat in film het verhaal in beelden moet
kunnen worden uitgedrukt (p. 79). Daarnaast moet de plot sterk en strak zijn. Bos
benadrukt bovendien de verwantschap van scenarioschrijven met het schrijven van
prentenboekverhalen: in beide gevallen word je verwacht ‘een tekst te leveren die
door een ander met beeld wordt ingevuld’, wat een bepaald gevoel voor visualiteit
van de schrijver vereist (p. 80). Verder wijst Bos erop dat de verbeelding van de
verhouding tussen kinderen en volwassenen een valkuil is: ‘In kinderfilms ligt steeds
het gevaar op de loer dat de volwassenen karikaturen worden’ (p. 82). Daarom
probeert ze de volwassen personages met enige sérieux neer te zetten, ‘zodat ook
volwassen kijkers plezier aan de film kunnen beleven’ (p. 82). Ook Esmé Lammers
probeert tegemoet te komen aan het duale karakter van haar publiek: ‘Ik denk dat
een conflict tussen een oude en een jonge speler een film interessant maakt voor een
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kinder- én een volwassen publiek; beide kunnen hierin iets herkennen.’ (p. 84) Van
Tom & Thomas is overigens naderhand een boek verschenen, gebaseerd op de film,
met Hans Kuyper als co-auteur. Een adaptatie met terugwerkende kracht, als het
ware. Het is een beweging die minder frequent voorkomt in het grensverkeer tussen
de beide media, maar die wel aantoont hoe vruchtbaar de kruisbestuiving kan zijn.
Anke Brouwers heeft ook oog voor de impact van veranderende sociale waarden
op de boodschap van het verhaal bij verfilmingen. In haar beschouwing van ‘[h]et
kindbeeld in twee verfilmingen van Frances Hodgson Burnetts A Little Princess’
illustreert ze bijvoorbeeld hoe de ideeën over de ‘New Woman’ die tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de Amerikaanse samenleving doordrongen weerklank vonden in
de eerste verfilming uit 1917 (Brouwers, 2006, pp. 109-110). Ook toont ze de tastbare
invloed van de sterrenstatus en marktwaarde van hoofdrolspeelster Mary Pickford
aan (p. 110). In een tweede verfilming uit 1938 met Shirley Temple in de hoofdrol
werd het verhaal dan weer actief ingezet om een tegenwicht te bieden aan de malaise
na de beurscrash van 1929. Brouwers merkt op dat het ‘romantische beeld van het
kind in dit opzicht ideaal [was] als vlucht uit de werkelijkheid’ (p. 117).
Met haar stevig onderbouwde argumentatie sluit Brouwers aan bij de manier
waarop gevestigde namen in het adaptatieonderzoek bewerkingen benaderen. In haar
invloedrijke studie A Theory of Adaptation geeft Linda Hutcheon aan dat er zich bij
de transpositie van een verhaal - naar een ander medium of binnen hetzelfde medium
- haast onvermijdelijk aanpassingen van de ideologische lading voordoen. Ze
redeneert:
Because adaptation is a form of repetition without replication, change is
inevitable, even without any conscious updating or alteration of setting.
And with change come corresponding modifications in the political valence
and even meaning of stories. [...] with what I call transculturation or
indigenization across cultures, languages, and history, the meaning and
impact of stories can change radically. (Hutcheon, 2013, p. xviii)
Specifiek voor de jeugdliteratuur betoogt Kimberley Reynolds in ‘Children's Literature
and Childhood in Performance’ dat kindbeelden en andere ideolo-
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gisch geladen opvattingen bij uitstek aan de oppervlakte komen te liggen bij
adaptaties. Een bewerker die met een bestaande tekst werkt, moet namelijk eerst een
eigen interpretatie van de belangrijkste thema's van die tekst maken, vooraleer hij of
zij er echt mee aan de slag kan. Zijn of haar lezing van de tekst, zoals die uitgewerkt
wordt in de adaptatie, kan de ideologische boodschap van de brontekst explicieter
maken. Reynolds formuleert deze gedachte als volgt:
One of the things which makes our field [children's literature studies] so
rich is the potential it provides for documenting changing social attitudes
to children, childhood, education, gender, play, adult-child relationships
and many other areas, over time. Such changes become particularly
apparent and revealing when texts are adapted for performances and so
require their images of childhood to be reinterpreted for new media and
audiences. (p. 4)
Dergelijke ideologische verschuivingen die zichtbaar worden bij de vertaalslag naar
een ander medium zijn heel fraai uitgewerkt in Brouwers bijdrage in Literatuur
zonder leeftijd.
De vergelijking tussen Jan Terlouws Koning van Katoren (1971) met de verfilming
van de hand van Ben Sombogaart (uitgebracht in 2012) door Helma van
Lierop-Debrauwer en Mike Dobbe is op eenzelfde leest geschoeid. Het uitgangspunt
voor hun bespreking van de filmadaptatie is relevantie van de thema's uit Terlouws
klassieker voor een hedendaags publiek. Door de maatschappijkritische aard was de
brontekst sterk ingebed in de socio-politieke context van de jaren zestig en zeventig.
De auteur zelf was overtuigd van de universele waarde van de kwesties die in zijn
boek aan bod kwamen (Van Lierop-Debrauwer & Dobbe, 2013, p. 37). De
onderzoekers schuiven het aanscherpen van persoonlijke verantwoordelijkheidszin
en daadkracht naar voren als de weinig verhulde morele boodschap van Terlouw (p.
41). Toch blijken niet alle thema's uit de brontekst van belang in de eenentwintigste
eeuw. Het spanningsveld tussen algemene geldigheid en rechtstreekse
maatschappelijke betekenis vormde dan ook een uitdaging voor makers van de
filmbewerking. De oplossing werd gevonden in een combinatie van modernisering
en perspectiefverbreding. Enerzijds werd een
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‘movement of proximation’ (p. 43) toegepast, waarbij het tijdseigen kader van de
jaren zestig en zeventig vervangen werd door een eigentijds referentieraam. Op die
manier kan het hedendaagse publiek zich beter in het verhaal vinden. Daarnaast
maakte nadruk op kritiek op dictatoriale regimes en de daarmee gepaard gaande druk
op individuele vrijheid de thematiek universeler en daardoor toegankelijker.
Ook Aagje Swinnen beschouwt haar casus, Diana Wynne Jones' roman Howl's
Moving Castle en diens anime-verfilming, door een ideologiekritische lens. Haar
uitgangspunt sluit erg goed aan bij dat van Hutcheon, die ervoor pleit om bewerkingen
als kunstwerken op zich te zien en de traditionele benadering van het fidelity criticism
achterwege te laten. In de optiek van Swinnen (2008, p. 30) hoeft een transformatie
‘geen verlies van artistieke kwaliteit te impliceren, maar kan [die] juist verrijkend
zijn en zelfs eigenschappen van de roman aan het licht brengen die anders misschien
onopgemerkt bleven’. De opvattingen van Reynolds schemeren hier eveneens in
door. In het geval van Howl's Moving Castle bevestigt regisseur Hayao Miyazaki
Diana Wynne Jones' scherpe kritiek op de negatieve waardering van ouderdom in
onze maatschappij. In zijn anime-film voegt hij daar bovendien een sterker afgetekend
liefdesverhaal (pp. 38-40) en een pacifistische boodschap (pp. 42-44) aan toe.

Waardering voor medialisering
Zoals al gebleken is, komen andere media voornamelijk aan bod als uitloper van het
boek, en dus op een indirecte manier. In sommige gevallen wordt een filmbewerking
negatief geëvalueerd. Sandra van Bruinisse, die film- en boekversie van Chr. Van
Abkoudes Kruimeltje met elkaar vergelijkt, heeft het niet begrepen op de
consumentgerichte ondertoon van de verfilming. Zo heeft ze moeite met de laatste
scène, waarin Kruimeltje het boek dat over hem geschreven is cadeau krijgt en eruit
begint voor te lezen: ‘In mijn ogen een nogal commercieel einde waarmee gepoogd
is iedereen zover te krijgen na de film het boek te gaan lezen (en kopen)’, stelt ze
(Van Bruinisse, 2000, p. 294). Eerder had ze al aangegeven dat er naar aanleiding
van de bewerking een speciale filmeditie van het boek verschenen was (p. 286).
Hoewel ze zich bewust is van de wisselwerking tussen literatuur en film, lijkt ze
geen oog te
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hebben voor het mogelijke voordelig effect van een dergelijke ‘commercieel
geïnspireerde’ aanpak.
Dit specifieke potentieel van de andere media kan echter ook belicht worden. In
een bespreking van drie filmbewerkingen van boeken van Annie M.G. Schmidt
plaatst Anke Brouwers adaptatie heel expliciet in een door cultural studies
geïnspireerd kader. Ze gaat na welke sporen in de films Minoes, Abeltje en Pluk van
de Petteflet getuigen van hun ‘vorige’ leven als boek (Brouwers, 2014, p. 10). Het
uitgangspunt voor die specifieke benadering van filmadaptaties is dat het succes van
de brontekst zeker meespeelt in de beslissing van de makers om ermee aan de slag
te gaan (p. 10). Brouwers interpreteert succes niet alleen in commerciële zin, maar
benadrukt daarenboven de impact van de status van beide media. Ze vult aan:
Het benadrukken van de literaire oorsprong van een film heeft natuurlijk
ook te maken met prestige: een adaptatie van een canoniek of recent
gelauwerd literair werk, belooft kwaliteitsvol basismateriaal en verhoogt
de status van het nog steeds als minder artistiek ervaren filmmedium. (p.
11)
Canoniciteit is dus een reden om te gaan bewerken, maar schept tegelijkertijd ook
verwachtingen. De filmmakers zullen er rekening mee moeten houden dat hun publiek
mogelijk (erg goed) vertrouwd is met de brontekst. Op overtuigende wijze toont
Brouwers aan hoe daar in de drie verschillende Schmidt-bewerkingen anders mee
omgegaan wordt. In Abeltje wordt het meeste afstand ten opzichte van de literaire
brontekst ingebouwd, terwijl Minoes net in de vertelstijl en visuele aankleding
eenzelfde sfeer als in Schmidts boek probeert op te roepen. Pluk van de Petteflet
bevat dan weer een ode aan de tekeningen van Fiep Westendorp, die in dit geval van
cruciale invloed zijn geweest tijdens het scheppingsproces. Brouwers concludeert:
‘Bij geen andere bewerking speelden de illustraties zo'n grote rol, wat wijst op zowel
de status van Westendorp als op de verstrengeling van woord en beeld.’ (p. 18) Het
effect van de visuele verwijzingen naar de tekeningen legt ze als volgt uit:
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[D]e toeschouwers die vertrouwd zijn met het origineel [kunnen] de
filmische realisatie vergelijken met de oorspronkelijke illustratie. Het
garandeert dus een mediale gelaagdheid (...) en geeft, niet ongebruikelijk
voor een adaptatie, aan de kijker een actieve, vergelijkende en evaluatieve
rol. (pp. 18-19)
Ze ervaart alle drie de bewerkingen uiteindelijk als verrijkingen van de bronteksten.
Ook in de visie van andere onderzoekers heeft het grensoverschrijdende verkeer
tussen literatuur en andere media een veeleer positieve uitwerking. Naar aanleiding
van het honderdjarige jubileum van het verschijnen van The Wonderful Wizard of
Oz van L. Frank Baum in 2001 staat August Hans den Boef stil bij de culturele
betekenis van het verhaal. Hij beschrijft de verregaande culturele verankering van
het verhaal, die het grotendeels te danken heeft aan de verfilming van Victor Fleming
uit 1939 met Judy Garland in de hoofdrol. In navolging van Dorothy, zo schetst Den
Boef (2001, p. 94), gebruikt menig Amerikaan tegenwoordig het beroemde zinnetje
‘Toto, I have a feeling we're not in Kansas any more!’ wanneer hij of zij ‘in een
merkwaardige situatie [is] beland’. Hij wijst op het enorme aandeel van de film in
het verankeren van Baums verhaal in het westerse collectieve geheugen (p. 94). Ook
in het Nederlandse taalgebied heeft de filmbewerking zonder enige twijfel impact
gehad: het was pas in 1940, een jaar nadat de verfilming uitgebracht werd, dat The
Wonderful Wizard of Oz voor het eerst naar het Nederlands vertaald werd (p. 104).
Zonder de film geen Nederlandse tovenaar, dus. Verder verwijst Den Boef naar een
essay van Salman Rushdie uit 1992, waarin die het verhaal duidt als een allegorie
van de Amerikaanse pioniersdrang en het overbekende lied ‘Over the Rainbow’
beschouwt als ‘een emigrantenlied over het beloofde land’, dat universeel geldig is
(p. 101). Op die manier kan het verhaal dus ook nu nog lezers én kijkers aanspreken.
Literatuurdidacticus Ronald Soetaert bespreekt in 1995 het steeds vaker
voorkomende fenomeen dat jongeren kennis maken met gecanoniseerde teksten via
allerlei bewerkingen. Hij stelt vast dat er voor klassiekers als Robinson Crusoe en
Don Quichote sprake is van een kruisbestuiving tussen elite- en populaire cultuur.
Zulke ‘hoogstaande’ werken duiken op in (teken)films, strips of reclameadvertenties.
Ze spreken steeds nieuwe gene-
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raties aan en hebben een centrale plaats in onze cultuur verworven. Net die
alomtegenwoordigheid bewijst dat deze teksten hun status ‘min of meer democratisch’
verkregen hebben, aldus Soetaert (1995, p. 8). Klassiekers functioneren vandaag in
een andere context dan enkele decennia geleden, maar dat hoeft voor Soetaert geen
afbreuk te doen aan hun betekenis. Hij ziet bewerkingen van en allusies op canonieke
teksten als een uitstekende voedingsbodem voor een ‘dialoog tussen generaties’,
zoals hij het zelf noemt (p. 13), en die vormt naar zijn mening de basis voor goed
literatuuronderwijs.
Een decennium later staat ook Frank Hellemans stil bij de vraag of de - dan al niet
meer zo erg - nieuwe media een bedreiging vormen voor de literatuur. Hellemans is
resoluut in zijn afwijzing van dat soort cultuurpessimisme en stelt: ‘In plaats van
zich af te schermen van die veelheid van [multimediale] invloeden, dient de literatuur
omgekeerd die rijkdom van kunstexpressies te omarmen. Literaire geletterdheid werd
opengetrokken tot visuele en digitale, kortom: tot culturele geletterdheid.’ (Hellemans,
2005, p. 26) Hij ziet een erg goede reden voor dit pleidooi voor een open houding
in het feit dat die in het verlengde ligt van het rijke en multimediale verleden van de
literaire traditie an sich (p. 27). Hij benadrukt daarbij dat jeugdliteratuur in het
bijzonder een sterke affiniteit met andere communicatievormen heeft:
De openheid van de jeugdliteratuur voor niet-schriftelijke verbaliteit is in
het wezen zelf van de jeugdliteratuur verankerd. ‘Zal ik je nog eens een
verhaaltje voorlezen?’ Zo luidde het destijds voor het slapengaan en zo is
het ook vandaag nog vaak het geval. Kortom, jeugdliteratuur had
traditioneel een sterke mondelinge component en heeft slechts vanaf de
tweede helft van de achttiende eeuw een duidelijke schriftpoot gekregen.
(p. 27)
Om zijn argument te verduidelijken, wijst Hellemans op de ontstaansgeschiedenis
van die schriftliteratuur, waarbij het woord via tussenstadia in de tactiele (op gebaren
gebaseerde) en orale vertelkunst uiteindelijk op papier belandde. Dat het woord naast
dat papier nu opnieuw andere ‘houders’ opzoekt, is naar zijn mening dan ook niet
meer dan natuurlijk. We zouden er enkel op moeten toezien dat er te midden van alle
snelle stimuli van de
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nieuwe media ook ruimte overblijft voor de ‘bespiegelende, reflecterende kracht’
van het papieren woord (p. 33). Hellemans is dan ook van oordeel dat de literaire
canon blijvend aandacht moet krijgen naast de bredere culturele vorming, want
canonieke literatuur is bij uitstek in staat tot het ‘aanscherpen van een analytische,
bedachtzame manier van lezen en van lucide aankijken tegen de werkelijkheid’ (p.
34). Hij besluit dat de allerbeste literatuur in zijn ogen diegene is die ‘niet direct mee
wil surfen op de golven van de nieuwste mediahypes maar die zich bezint op haar
rijke, multimediale traditie’ (p. 34).
Lies Wesseling houdt een gelijkaardig betoog wanneer ze Arnold Lobels Kikker
& Pad-verhalen toetst aan kenmerken van orale literatuur. Net als Hellemans legt
zij uit dat de verschriftelijking van een cultuur ‘de expressieve en referentiële functies
van taal op de voorgrond’ plaatst (Wesseling, 2012, p. 35). Het is met andere woorden
een proces dat verinnerlijking inhoudt. Mondelinge verteltradities daarentegen zijn
meer op de buitenwereld gericht. In overeenstemming met Hellemans' standpunt
wijst Wesseling erop dat jeugdboeken nauwer aansluiten bij die orale gebruiken, niet
alleen qua inhoud, maar ook qua vorm. Op formeel vlak zijn het gebruik van formules,
gevestigde thema's en gemeenplaatsen, alsook de uitvergroting van de kenmerken
van heldenfiguren opvallende overeenkomsten (p. 38). Ook de hedendaagse
multimediale cultuur - denk bijvoorbeeld aan de performativiteit van rap - vertoont
gelijkenissen met mondelinge literatuur (p. 39). De boeken over Kikker en Pad blijken
heel sterk op een luisterend, eerder dan een lezend publiek gericht te zijn. Daarmee,
zo beargumenteert Wesseling, dragen ze in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling
van de geletterdheid van dat publiek:
Kinderboeken vervullen een vitale rol in de beëindiging van dit
[ongeletterde; SVdB] ontwikkelingsstadium. Kinderboeken maken hun
publiek niet alleen vertrouwd met de gemeenplaatsen van hun cultuur,
maar ze wijden hen ook in in de wereld van het boek, in de cultuur van
het schrift. (p. 43)
Vanuit dit standpunt hoeft de verwantschap tussen (jeugd)literatuur en andere media
dus helemaal niet geïnterpreteerd te worden als onrustwekkend

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

70
en bedreigend voor het geschreven woord. Door te benadrukken dat ze bijdraagt aan
de ontwikkeling van geletterdheid kan ze integendeel een uitgangspunt bieden voor
de opwaardering van de jeugdliteratuur en van niet-schriftgebonden media.
Eenzelfde constructieve benadering van de interactie tussen geschreven taal en
andere semiotische systemen is te vinden bij Coosje van der Pol. In 2009 doet zij
verslag van haar onderzoek naar de ontwikkeling van literaire competentie van
kleuters. Naast prentenboeken blijken (teken)films een uitermate geschikt hulpmiddel
bij het aanleren van een ‘literaire’ manier lezen (Van der Pol, 2009, p. 58). ‘Literair’
lezen komt neer op het verwerven van inzicht in verhaalstructuren en -codes. Veel
van die codes, zoals fictionaliteit, de rol van personages of het opbouwen van
spanning, deelt de literatuur met het medium film. Om die reden is het bekijken van
films een belangrijk onderdeel van het opbouwen van kennis over die conventies.
Over de omgang met complexe prentenboeken stelt Van der Pol het volgende vast:
‘Kinderen die gewend zijn naar tekenfilms te kijken [kunnen] opvallend goed uit de
voeten met allerlei ingewikkelde vormkenmerken omdat ze door het kijken naar
films al op jonge leeftijd veel verhaalervaringen hebben opgedaan.’ (p. 64) Of hoe
het verslinden van dvd's ook bevorderlijke effecten kan hebben.

Besluit
In deze schets van de veranderende belangstelling in Literatuur zonder leeftijd voor
grensverkeer tussen jeugdliteratuur en andere media treden theater en film
uitdrukkelijk op de voorgrond. Op basis van dit beknopte overzicht kan vastgesteld
worden dat de twee media elkaar afwisselen binnen de geschiedenis van het tijdschrift.
Aanvankelijk kan het jeugdtoneel - als enige alternatieve medium naast het boek op betrekkelijk veel aandacht rekenen. In eerste instantie worden raakvlakken tussen
jeugdtheater en jeugdliteratuur (maar vaak eerder het gebrek daaraan) besproken.
Later verschuift de aandacht naar de reden waarom en manier waarop kinderboeken
geschikte stof kunnen bieden voor toneelvoorstellingen voor een jong publiek. Rond
de eeuwwisseling geeft het theater de spreekwoordelijke fakkel door aan de film,
die vanaf dan de meest besproken mediavorm wordt. Veranderingen ingege-
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ven door mediumspecifieke eigenschappen en aanpassingen op het vlak van
ideologische teneur voeren de boventoon in de artikelen gewijd aan filmbewerkingen.
Het boek als uitgangspunt voor die adaptaties blijft echter steeds voorop staan.
Literatuur zonder leeftijd blijkt dan ook een tijdschrift dat in de eerste plaats op
literatuur in de traditionele, schriftgebonden zin van het woord gericht is en blijft.
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Wat is ‘literatuur zonder leeftijd’ en kan jeugdliteratuur een label
krijgen?
Een overzicht van de reflectie op deze vraag in honderd nummers
Literatuur zonder leeftijd
Nathalie Bierhuizen
De status van de jeugdliteratuur lijkt vandaag de dag nog net zo'n actueel en discutabel
thema als in 1992, toen er door de Jan Campertstichting en het Landelijk Platform
Kinder- en Jeugdliteratuur een symposium aan dit onderwerp werd gewijd. De titel
van het congres luidde ‘Literatuur zonder leeftijd. Jeugdliteratuur, literatuur; een
kwestie van meer of minder?’. Schrijvers, uitgevers, recensenten, historici en
universitair docenten spraken zich uit over de vraag of jeugdliteratuur als een
volwaardige vorm van literatuur gezien en behandeld zou moeten worden. Ze
onderzochten en bespraken of ‘de literariteit van de kinder- en jeugdliteratuur
afhankelijk is van de intentie van de schrijver, haar plaats in de literatuurgeschiedenis,
van beoordelingscriteria, haar status binnen de literatuurwetenschap of de aandacht
in de media’ (Linders & Bekkering, 1993, p. 4). Er werd geen eenduidig antwoord
op deze vragen geformuleerd, maar de pogingen ertoe zetten wel een discussie in
gang die (overigens ook voor het symposium plaatsvond) onder andere gevoerd is
in Literatuur zonder leeftijd. Juist bij het verschijnen van dit honderdste nummer is
het goed te onderzoeken hoe er sinds het ontstaan van het tijdschrift is geschreven
over de vraag wat ‘literatuur zonder leeftijd’ nu eigenlijk is en of jeugdliteratuur en
jeugdpoëzie dit label zouden mogen dragen.

Geadresseerdheid
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang om ‘leeftijd’ en ‘doelgroep’
theoretisch te kaderen. Volgens Barbara Wall (1991, pp. 30-35) kan er in jeugdboeken
sprake zijn van een single, double en dual address. Bij single address is het boek
gericht op één enkele lezersgroep. Dat wil zeggen
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dat er met een kinderboek alleen kinderen worden aangesproken of juist enkel
volwassenen. Eigenlijk is er bij dergelijke boeken sprake van ‘literatuur mét leeftijd’,
aangezien een auteur of verteller een specifieke, afgebakende leeftijdsgroep wil
aanspreken. Een begrip dat raakvlakken heeft met deze enkelvoudige geadresseerdheid
is ‘adaptatie’. Deze term wordt gebruikt om het verschijnsel aan te duiden dat auteurs
zich bij het schrijven voor jeugd of het bewerken van volwassenenliteratuur tot een
kinderboek specifiek aanpassen aan deze doelgroep. Er wordt rekening gehouden
met de ‘belangen, behoeften, wijze van ervaren, kennis, leervermogen enz. van
kinderen en jeugdigen’ (Klingberg, 1973, p. 21).
Naast de enkelvoudige onderscheidt Wall ten tweede de dubbele geadresseerdheid.
Dit houdt in dat een verteller in zijn verhaal wisselt in het aanspreken van kinderen
en volwassenen. Daarbij worden vaak opmerkingen over kinderen gemaakt die zij
zelf niet begrijpen, maar de volwassen lezers wel (Wall, 1991, p. 30). Ook Vanessa
Joosen en Katrien Vloeberghs (2008, p. 23) spreken over de dubbele geadresseerdheid,
die volgens hen inherent is aan jeugdliteratuur. Het zijn immers de volwassenen die
boeken uitgeven, recenseren en kopen, en daar zijn schrijvers zich uiterst bewust
van. Volgens Henk Peters en Helma van Lierop-Debrauwer (1998, p. 145) is deze
dubbele geadresseerdheid ‘misschien wel één van de meest kenmerkende
eigenschappen van jeugdliteratuur.’ Zohar Shavit schrijft over jeugdboeken die tot
meerdere literaire systemen behoren, en die zij ambivalente teksten noemt. Ze doelt
daarmee op werken die naar kinderen geadresseerd lijken te zijn (de pseudo
geadresseerde), maar zich eigenlijk op volwassenen richten als de voornaamste lezers
(Shavit 1986, p. 71).
Wall brengt ten derde de duale geadresseerdheid naar voren, waarbij een verteller
zich simultaan op twee soorten publiek richt door een serieuze toon aan te nemen
tegenover de lezers of een onderwerp te kiezen dat zowel jeugd als volwassenen kan
interesseren. In tegenstelling tot de dubbele geadresseerdheid draait het hier om een
gelijkwaardige behandeling van kinderen en volwassen lezers (Wall, 1991, p. 35).
Een begrip dat tevens met geadresseerdheid van doen heeft, is cross-over fiction.
Dit is een verwarrende term, omdat er drie definities van bestaan die wijdverbreid
en door elkaar heen worden gehanteerd. Ten eerste wordt het begrip regelmatig
gebruikt als het equivalent van adolescentenliteratuur. Het

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

75
genre dankt in dat geval zijn naam aan zijn positie tussen de jeugdliteratuur en de
volwassenenliteratuur. De tweede definitie stelt echter dat cross-overs boeken zijn
die door zowel kinderen als volwassenen gelezen worden (Kraaijeveld, 2005). Een
derde en veel voorkomende uitleg van het begrip is daarnaast dat cross-over boeken
oorspronkelijk voor een bepaald publiek werden geschreven, maar in de praktijk ook
een ander publiek wisten te bereiken. Zij staken als het ware over tussen doelgroepen
en werden door een ander publiek toegeëigend (Beckett, 2008, pp. 3-4). Hoewel deze
definitie net als de duale geadresseerdheid draait om het aanspreken van kinderen
en volwassenen, kunnen beide niet aan elkaar gelijk gesteld worden. Cross-over titels
overschrijden de grens tussen lezerspublieken immers zonder dat de auteur dit bewust
nastreefde. Daarnaast worden verschillende doelgroepen in duaal geadresseerde
werken via dezelfde elementen aangesproken, terwijl cross-over boeken op een
gelijkwaardige manier, maar in andere elementen de verschillende soorten lezers
adresseren (pp. 3-4). Het grensverkeer (het Nederlandse equivalent van het woord
cross-over) gaat in de meeste gevallen om jeugdliteratuur die volwassen lezers bereikt.
Andersom is veel minder vaak het geval (Overmeijer, 1994, p. 140).
Het ontstaan van cross-over literatuur is volgens veel academici en critici het
gevolg van de literaire emancipatie van de jeugdliteratuur, die in de jaren tachtig van
de vorige eeuw begon. Aan kinderboeken werd een hogere literaire kwaliteit en status
toegekend, waardoor de grenzen tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen
vervaagden en ook oudere lezers vaker naar jeugdboeken grepen. De discussie die
sindsdien wordt gevoerd over het onderscheid en de scheidingslijn tussen beide
soorten literatuur, wordt het grensverkeerdebat genoemd (Van Lierop-Debrauwer,
2000, p. 336). In dit overzicht komen verschillende soorten artikelen voor waarvan
velen een bijdrage aan dit debat leverden. Mijn selectiecriterium bij het kiezen van
artikelen voor het overzicht was een aanwijzing in de titel (en vervolgens natuurlijk
in de inhoud) die te relateren was aan de termen grensverkeer, cross-over, duale
geadresseerdheid of literatuur zonder leeftijd.1

1

Ik heb het overzichtsnummer (44) uit 1997 gebruikt om alle eerder verschenen artikelen op
inhoud te kunnen beoordelen.
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Een verhitte discussie
Een artikel dat de tegengestelde meningen binnen het grensverkeerdebat perfect
illustreert, is ‘Discussie voor alle leeftijden?’ van Quirin van Os (2003). De bijdrage
bespreekt een krantenartikel over het cross-over verschijnsel, dat op 30 mei 2003
verscheen in de Volkskrant en geschreven is door Hans Bouman. Daarin worden
onder andere de grenzen tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur besproken
en in het kader daarvan komt Anton Korteweg aan het woord, op dat moment directeur
van het Letterkundig Museum en Kinderboekenmuseum. Hij stelt dat in kinderboeken
‘de ruimte van het volledige leven’ niet aan de orde komt en dat dit genre vooral
geruststellend werkt, terwijl echte literatuur verontrustend is (Van Os, 2003, p. 126).
Ted van Lieshout reageert op deze uitspraken met zowel een korte ingezonden reactie
naar de Volkskrant als in een persoonlijke brief die hij aan Korteweg stuurt en beide
zijn in Literatuur zonder leeftijd gepubliceerd. Daarin legt hij uit dat jeugdboeken
wel degelijk uiting geven aan ‘de ruimte van het volledige leven’, omdat de werken
door volwassen auteurs zijn geschreven die veel levenservaring bezitten. Dat niet
iedere jeugdige lezer de dieper gelegen betekenissen van een boek meekrijgt, is een
andere zaak. Met een eigen voorbeeld illustreert Van Lieshout vervolgens dat zijn
jeugdverhalen zowel kinderen als volwassenen aan het denken kunnen zetten: ‘Die
kunstervaring is voor alle mensen, van welke leeftijd ook, even belangrijk’ (p. 130).
De reactie van Korteweg op deze brief is tot Van Lieshouts teleurstelling slechts kort
en heeft dezelfde strekking als zijn eerdere uitspraken. Korteweg beziet de
jeugdliteratuur vanuit de lezer en niet vanuit de makers van de boeken, en stelt de
volwassenenliteratuur daarmee boven jeugdboeken.

De grens tussen jeugd- en volwassenenliteratuur
In hoeverre er sprake is van een grens tussen jeugdboeken en literatuur voor
volwassenen is regelmatig in Literatuur zonder leeftijd onderzocht via vergelijkend
onderzoek. Zo gaat Selma Niewold (1992) in ‘Literatuur voor volwassenen of
literatuur voor kinderen?’ na waarom Jan, mijn vriend (1991) van Peter Pohl en
Rooie van Willem van Toorn (1991) als jeugdboeken gezien worden, terwijl Robinson
van Doeschka Meijsing uit 1976 tot de literatuur voor volwassenen wordt gerekend.
Ze vergelijkt de werken uit verschillende literaire
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systemen met elkaar en stuit niet op grote verschillen. Ze maakt dan ook duidelijk
dat zij de scheiding tussen jeugd- en volwassenenliteratuur een dwaze scheiding
vindt. Het werkt stigmatiserend voor jongeren, die denken dat zij nog te klein zijn
voor volwassenenliteratuur en daarnaast schrijven volwassenen jeugdboeken af,
omdat die niet meer voor hen bedoeld zouden zijn.
Ook Bea Ros (2013) voert een vergelijkend onderzoek uit naar een jeugd- en
volwassenenboek, namelijk Verraad me niet van Tessa de Loo (2011) en Vuurbom
van Harm de Jonge (2011). In beide boeken staat een jeugdige protagonist centraal
die met schuldgevoelens en verwarring te kampen heeft. Waar er in Vuurbom van
een kinderblik sprake is, die maakt dat auteur en lezer elkaar via symmetrische
communicatie ontmoeten, is dit bij De Loo ver te zoeken. Zij vertelt haar verhaal in
volwassen formuleringen, die daarnaast heel beschrijvend en beschouwend zijn, en
creëert zo een afstand tussen lezer en hoofdpersoon. Ze sluit tevens bij het volwassen
literaire systeem aan door het gebrek aan optimisme. Wat zij wel uit de jeugdliteratuur
overneemt is de eigenschap om weinig open te laten voor eigen interpretaties. Volgens
Ros heeft De Loo met deze combinatie van elementen nu juist het verkeerde uit beide
literaire systemen gepakt. De Jonge is er volgens haar echter erg goed in geslaagd;
hij weet de authentieke kinderblik succesvol met open plekken te verenigen.
De volwassenliteratuur van Tessa de Loo is vaker onderwerp in Literatuur zonder
leeftijd. Zo vergelijkt Nicky de Boer (2014) de volwassenroman Kenau (2013) van
De Loo en het jeugdboek Kathelijne van Kenau van Lydia Rood (2013) om te zien
welke verschillen ertussen bestaan en of deze verklaard kunnen worden door de
andere soorten doelpubliek. De gebeurtenissen die plaatsvinden blijken min of meer
gelijk te zijn in beide boeken, maar de verhalen kennen een andere protagonist, wat
gevolgen heeft voor andere belangrijke verhaalelementen. Zo worden de
gebeurtenissen in het volwassenenboek vanuit de moeder bezien, terwijl in Kathelijne
van Kenau het perspectief van de dochter wordt aangenomen. Zowel het
vertelperspectief, de karakterisering van beide personages, de rol van de geschiedenis,
de opbouw van spanning en de ontwikkeling van de moeder-dochterrelatie zijn
verschillend van aard. Daarmee geeft de volwassenenroman een goed beeld van de
historische periode en sluit het jeugdboek als een initiatieroman aan
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bij de belevingswereld van jonge lezers. Wanneer de artikelen van Ros en De Boer
naast elkaar gelegd worden, is het interessant te concluderen dat naast een volwassen
protagonist ook een kinderlijk hoofdpersonage tot een volwassenboek kan leiden.
De geadresseerdheid is daarbij vooral het gevolg van de vertelwijze en het gebruik
van volwassen taal.
Nicole Hurkmans (2008) doet verslag van haar onderzoek, waarin ze naging of
het toenemende aantal dubbelpublieksauteurs (die zowel boeken voor jeugd als voor
volwassenen schrijven) leidt tot het vervagen van grenzen tussen de jeugdliteratuur
en literatuur voor volwassenen. Zij onderzocht en vergeleek de werken van vier
dubbelpublieksauteurs; Joke van Leeuwen, Daan Remmerts de Vries, Willem van
Toorn en Mensje van Keulen. Hurkmans trachtte te achterhalen of hun werkinterne
en werkexterne poëtica overeenkomen en ze richtte zich op de manier waarop in de
kritiek met grensverkeer en dubbelpublieksauteurs wordt omgegaan. Ze concludeert
dat de grenzen nog niet verdwenen zijn, omdat auteurs niet altijd op symmetrische
wijze met hun kindpubliek communiceren en niet open zijn over hun poëtica wat
jeugdboeken betreft. Ook in de kritiek moet nog veel gebeuren, aangezien literatuur
voor de jeugd nog steeds als een ander genre wordt behandeld dan
volwassenenliteratuur. Zij besluit dan ook met de woorden: ‘Pas wanneer schrijvers
niet alleen jeugdboeken vanuit een literaire intentie schrijven, maar critici, lezers en
wetenschappers ook bereid zijn deze boeken op literaire gronden te beoordelen en
te waarderen, kan er mijns inziens volledig sprake zijn van grensverkeer.’ (p. 112)

Grenzen in de kritiek
De zienswijze van Hurkmans op de stand van zaken in de jeugdliteraire kritiek en
de kritiek voor volwassenenliteratuur vindt aansluiting bij het artikel van Jen de
Groeve (2012). In ‘Grensverkeer? Werkelijk? Literatuurkritiek in twee verschillende
leefwerelden’ signaleert zij tevens het uitblijven van werkelijk grensverkeer tussen
beide soorten kritiek. In tegenstelling tot Hurkmans stelt zij echter dat een
gemeenschappelijke kritiek op dit moment ook niet wenselijk is, omdat zowel
jeugdboeken als recensies hieromtrent te veel verschillen van boeken voor
volwassenen en de daarbij behorende recensiepraktijk. Het algemene publiek ziet
nog lang niet altijd het belang
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van een goed beargumenteerd oordeel over jeugdboeken. Daarnaast wordt in
tijdschriften over jeugdliteratuur te weinig gereflecteerd op het eigen vak, terwijl
literatuurtijdschriften voor volwassenen op zichzelf de literaire context waar zij
onderdeel van zijn, beïnvloeden. Als ‘systeem’ zou jeugdliteratuur ‘nog heel wat aan
body en persoonlijkheid moeten winnen om baat te vinden bij een gemeenschappelijke
benadering’ (p. 55). Maar dan nog is het de vraag of dit wel zo positief zal uitwerken
voor jeugdliteratuur. De Groeve vreest dat de boeken tegen volwassenenliteratuur
afgemeten zullen worden en dat dit het oordeel over kinderboeken geen goed zal
doen. Persoonlijk vraag ik me hetzelfde af en denk ik dat los van de al dan niet
aanwezige inhoudelijke of generieke verschillen tussen jeugd- en
volwassenenliteratuur vooral de houding van huidige recensenten van
volwassenenliteratuur tegenover jeugdboeken een samensmelting van kritieken
onmogelijk en onwenselijk maakt.

De grens tussen jeugdpoëzie en gedichten voor volwassenen
Er is niet enkel onderzoek uitgevoerd naar grensverkeer wat de jeugdliteratuur en
de jeugdliteraire kritiek betreft, maar ook naar jeugdpoëzie. Zo is Claire Polders
(1997) er in haar artikel ‘Verborgen Poetica's. Een lezing van poëzie zonder leeftijd’
van overtuigd dat kinderpoëzie in niets verschilt van poëzie voor volwassenen, maar
dat de gedichten enkel met een ander label op de markt gebracht worden. Ze stelt
dat kindergedichten ook geheimzinnig en dubbelzinnig kunnen zijn, dat er meer
betekenissen achter schuilgaan en dat ze opgebouwd zijn uit (poëtische) taal die door
de lezer gemanipuleerd kan worden. Dit bewijst ze aan de hand van besprekingen
van gedichten die voornamelijk afkomstig zijn uit de bloemlezing Als je goed om je
heen kijkt zie je dat alles gekleurd is van Tine van Buul en Bianca Stigter (1990).
De gedichten lijken in eerste instantie niet poëticaal te zijn, maar blijken toch
geïnterpreteerd te kunnen worden als gedichten die ‘het gedicht’ als onderwerp
aangenomen hebben. Polders sluit dan ook af door te stellen dat kinderpoëzie ook
de aandacht van de lezer vraagt en interessant is om intensief te bestuderen. Voor
haar is van een grens tussen de kinder- en volwassenenpoëzie in feite geen sprake.
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Jan van Coillie (2005a) onderzocht poëzie voor kinderen en jongeren vanaf 1975,
en focuste zich daarbij op poëtica en op formele en inhoudelijke vernieuwingen. In
‘Geen brug te ver. Poëzie zonder leeftijd?’ beschrijft hij de ontwikkeling waarbij
jeugdpoëzie steeds dichter naar poëzie voor volwassenen toe is gegroeid. De typische
verhalende kindergedichten met ‘de vrijblijvende fantasie en humor, de directe
emoties en de klassieke vorm’ zijn voor veel dichters verleden tijd (p. 32). Steeds
meer dichters voor volwassenen maakten de overstap naar de jeugd en hebben
elementen als beeldspraak, enjambement en een Unbestimmtheit meegenomen naar
de wereld van de jeugdpoëzie. Dit type gedichten tracht jonge lezers het bekende als
nieuw te laten bekijken en het bijzondere in het gewone te laten ontdekken.
In een vervolg op dit artikel gaat Van Coillie (2005b) dieper in op de zojuist
beschreven ontwikkeling. Hij bestudeert, zoals Niewold dat voor de jeugdliteratuur
deed, dichtbundels van vier dichters die voor beide doelgroepen schrijven: Wiel
Kusters, Remco Ekkers, Elma van Haren en Eva Gerlach. Zijn conclusie is dat de
auteurs veel elementen vanuit hun bundels voor volwassenen overhevelen naar de
jeugdpoëzie, zoals beeldspraak en de vrije versvorm. Het is volgens Van Coillie
moeilijk te beoordelen of de dichters ook kenmerken van hun jeugdgedichten naar
de poëzie voor volwassenen meenemen, zoals speelsheid en klankrijke elementen.
Verschillen in onderwerpen zijn opvallend. Waar voor volwassenen abstracte,
algemene thema's worden uitgewerkt, zijn de onderwerpen in de jeugdbundels
concreet en zoeken zij aansluiting bij de leefwereld van deze doelgroep. De gedichten
voor volwassenen zijn tot slot ook veel meer hermetisch dan de jeugdpoëzie. In
tegenstelling tot Polders neemt Van Coillie, ondanks de verschuiving van de
jeugdpoëzie richting de gedichten voor volwassenen, toch nog wezenlijke verschillen
tussen beide genres waar. Dit is wellicht de reden dat hij niet, zoals Niewold, oproept
de scheiding tussen beide op te heffen.

Het cross-over fenomeen
Het verschijnsel dat als geen ander illustreert dat de grenzen tussen jeugd- en
volwassenenboeken vervagen is die van de cross-over fiction. Zonder de term expliciet
te gebruiken wordt deze ontwikkeling door Henk Peters en Helma van
Lierop-Debrauwer (1998) al waargenomen en beschreven. In
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‘Volwassen leesplezier in jeugdboeken. Van escape naar goede smaak’ stellen zij
namelijk vast dat volwassenen steeds meer plezier beleven aan het lezen van
jeugdboeken. Als reden hiervoor wordt de escape-functie genoemd: het verlangen
naar zekerheden uit de kindertijd. Maar Peters en Van Lierop-Debrauwer zoeken de
reden van het volwassen leesplezier ook op literair-esthetisch vlak. Sinds de jaren
tachtig verschijnen er steeds meer ambivalente jeugdboeken, die ook een volwassen
publiek aanspreken doordat zij kenmerken hebben als zelfreferentialiteit en
intertekstualiteit. Het adresseren van een volwassen publiek, zo benadrukken zij
echter, is geen nieuw fenomeen. Verhalen zoals Alice's Adventures in Wonderland
(1865) wisten door de vervaging van grenzen tussen fantasie en werkelijkheid, het
parodiëren van andere, bekende verhalen en het spel met taal ook al volwassen lezers
te bereiken.
Eerder kwam al ter sprake dat er drie definities van de term cross-over bestaan,
waardoor het gebruik ervan soms lastig en verwarrend is. Twee van deze definities
werden door Joyce Kraaijeveld (2005) achterhaald. Ze ontdekte dat het begrip in
literaire tijdschriften gelijk staat aan adolescentenromans, terwijl er in de landelijke
dagbladen boeken mee worden aangeduid die door zowel kinderen als volwassenen
worden gelezen. Ze onderzocht vervolgens twee boeken die in de verschillende media
als cross-overs werden bestempeld, namelijk Gebr. van Ted van Lieshout (1996) en
Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht van Mark Haddon uit 2003.
Op enkele stijlverschillen na kennen de boeken veel overeenkomsten. Ook presenteert
Kraaijeveld de resultaten van een kleine enquête over de leesmotivatie van
volwassenen. Als zij jeugdboeken lazen, was dat vooral omdat zij dit genre als simpel
beschouwen en ze kozen dus niet voor boeken die dicht bij de volwassenenliteratuur
liggen. Al met al doet Kraaijeveld de term cross-over literatuur af als een verwarrende
term die beter niet meer gebruikt kan worden. Ze stelt in plaats daarvan
‘dubbelpublieksboeken’ en ‘adolescentenliteratuur’ voor. Beide kunnen voor zowel
jeugdboeken als volwassenenliteratuur worden gebruikt. In het eerste begrip kan ik
mij goed vinden, omdat het de lading (boeken die twee publieken aanspreken) dekt.
De term ‘adolescentenliteratuur’ is echter niet zo verhelderend en eenduidig als
Kraaijeveld wellicht denkt, zoals later bij de bespreking van dit genre zal blijken.
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Ook wetenschappelijke boeken over het cross-over fenomeen kregen een plek in
Literatuur zonder leeftijd, middels boekbesprekingen. Zo behandelt Harry Overmeijer
(1994) het werk Grensverkeer van Peter van den Hoven, dat in 1994 verscheen. Dit
boek tracht door middel van een verzameling artikelen een beeld te schetsen van de
ontwikkelingen die de jeugdliteratuur sinds de jaren zeventig heeft doorgemaakt.
Van Lierop-Debrauwer (2010) geeft daarnaast haar oordeel over Sandra L. Beckett's
Crossover Fiction (2009). In dit boek behandelt Beckett het grensverkeer tussen
jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur. De twee voornaamste doelen van het boek
zijn het plaatsen van het cross-over fenomeen in een historisch kader en het tonen
van de reikwijdte van het verschijnsel.

Specifieke cross-overs
Naast de zojuist besproken algemene artikelen over het verschijnsel grensverkeer,
zijn er tevens artikelen verschenen die specifieke titels of een bepaalde auteur als
cross-over bestempelen. Volgens mijn eerder weergegeven selectiecriterium bespreek
ik hier enkel de bijdragen die in hun titel naar het cross-over fenomeen verwijzen.
Daarmee toont deze paragraaf slechts een selectie uit de hoeveelheid artikelen die
over de jaren heen in Literatuur zonder leeftijd verschenen en titels of schrijvers als
cross-over benoemden. Het eerste artikel dat ik nu bespreek gebruikt de term
cross-over in de zin van een boek dat voor één publiek op de markt gebracht werd,
maar ook een ander publiek bereikt. De overige artikelen in deze paragraaf hanteren
de definitie van cross-over als boeken die twee soorten publiek adresseren.
Roddy Doyle's Paddy Clarke Ha Ha Ha (1993) is volwassenenliteratuur, maar in
de ogen van Jolan Douwes (1994) ook geschikt voor tieners. Het verhaal is namelijk
geschreven vanuit het perspectief van een dertienjarige jongen, die over zijn eigen
leven en belevenissen vertelt in een fictieve arbeiderswijk in Dublin, in het jaar 1968.
Juist omdat tieners met dezelfde blik naar de wereld kijken, verwacht Douwes dat
de ‘subtiele grapjes, de frappante observaties en de onnavolgbare associaties’ voor
hen heel herkenbaar zijn (p. 31). Zijn enige twijfel ligt bij de complexe structuur van
het verhaal, maar ondanks dat zou hij het werk toch graag voor de jeugd uitgegeven
zien. Het boek zou daarmee een van de voorbeelden binnen het cross-over
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fenomeen zijn van volwassenenliteratuur die kinderen bereikt, in plaats van de
omgekeerde beweging die veel vaker wordt waargenomen.
Beckett (2007) benoemt schrijver Paul Biegel in de titel van haar artikel als een
auteur voor verschillende leeftijden. Ze betreurt dat zo weinig van zijn boeken naar
het Engels zijn vertaald. In haar artikel ligt de focus vooral op Wie je droomt ben je
zelf uit 1977, een hertelling van het sprookje van Roodkapje die volgens haar een
cross-over titel is. Het boek toont het klassieke verhaal vanuit de perspectieven van
alle betrokken personages en geeft op die manier een psychoanalytische en filosofische
kijk op het sprookje. De gelaagdheid van het werk maakt het aansprekend voor zowel
jong als oud, aldus Beckett. Moeilijke thema's worden op een toegankelijke manier
gebracht en kinderen zullen intertekstuele verwijzingen zien en vatten. Subtiele
ironische illusies worden enkel door volwassenen opgepikt. De algemeenheid van
de problemen, instincten en emoties spreken beide lezersgroepen aan, waardoor zij
allebei worden uitgedaagd om, net als de karakters in het verhaal, een reis te maken
naar hun innerlijke zelf.
Joke Linders (1994) ziet het succes van Erik of het klein insectenboek van Godfried
Bomans uit 1941 in de veelzijdigheid en gelaagdheid van het werk (ook door Beckett
genoemd als kenmerk van cross-over literatuur), waardoor verschillende soorten
lezers worden aangesproken. Kinderen genieten ervan als van een sprookje, vol
herkenbare emoties en situaties. Volwassenen herkennen de relativering van dat wat
belangrijk lijkt (op het vlak van politiek, staat en adel), en adolescenten kunnen zich
vooral vinden in de humor, overdrijvingen en omdraaiingen.
Het eerste deel van de titel van het artikel ‘Literatuur is per definitie zonder leeftijd.
Interview met Henri van Daele’ verwijst naar het antwoord van Van Daele op een
vraag van Van Coillie (2010) over de naam van het tijdschrift Literatuur zonder
leeftijd. Zijn reactie is dat hij het altijd een sympathieke titel gevonden heeft en dat
het formidabel is dat iemand zegt dat literatuur per definitie zonder leeftijd is. Van
Daele geeft aan, net als vele andere auteurs overigens, dat hij zelf tijdens het schrijven
of denken over zijn werk geen leeftijdsgroep in zijn achterhoofd houdt. Dit is
interessant in het licht van de eerder genoemde uitspraak van Klingberg dat iedere
auteur voor de jeugd zich aanpast aan zijn lezers. Van Daele lijkt zich niet in deze
opmerking te kunnen vinden. Hij geeft immers aan dat hij twee soorten lezers-

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

84
publiek bereikt, voor wie zijn werk iets anders betekent: voor kinderen vormen zijn
boeken historische romans, volwassenen van zijn leeftijd herkennen hun eigen
verleden er sterk in terug. Zijn boeken zijn zonder leeftijd geschreven, maar worden
mét leeftijd ontvangen en fungeren daarmee op verschillende manieren binnen twee
literaire systemen.

Adolescentenliteratuur in het grensverkeerdebat
Binnen het grensverkeerdebat krijgt het genre van de adolescentenroman de meeste
aandacht. Dit wordt als het gebied tussen kinderboeken en literatuur voor volwassenen
gezien en als dé plaats bij uitstek voor grensverkeer (Overmeijer, 1994, p. 141). In
2000 brengt Literatuur zonder leeftijd een themanummer (53) uit over het genre. De
uitgave start na de inleiding met drie artikelen rondom dit thema, die binnen dit
overzicht passen, omdat zij over de lezers van adolescentenliteratuur gaan. In een
artikel met de veelzeggende titel ‘Literatuur is wezensvreemd aan doelgroepen. Het
bestaan, bestaansrecht en bestaande literatuur voor adolescenten’ staat Joke Linders
(2000) stil bij de vraag wat adolescentenliteratuur precies inhoudt. Zijn het boeken
die grote gevoelens behandelen en bij lezers herkenning oproepen rondom eigen
emoties en ervaringen? Nee, beantwoordt ze die vraag, want bij elke vorm van
literatuur staat herkenning centraal, ook in het geval van boeken voor volwassenen.
Ze eindigt haar tekst dan ook met het voorstel geen onderscheid meer te maken tussen
adolescenten- en volwassenenliteratuur, maar tussen lectuur (waarin kant en klare
antwoorden worden voorgeschoteld) en literatuur (die nieuwe perspectieven aanreikt).
Van Lierop-Debrauwer (2000) neemt het genre tevens onder de loep en bekijkt
hoe het fungeert binnen twee verschillende literaire systemen; de jeugd- en
volwassenliteratuur. Ook in die eigenschap, het bestaan van één genre binnen twee
systemen, maakt de adolescentenliteratuur de grens tussen jeugdboeken en
volwassenliteratuur heel tastbaar. Van Lierop doet met dit onderzoek een eerste
aanzet voor systematisch onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen beide
genres. Om haar vraag te kunnen beantwoorden beschrijft ze allereerst hoe de
adolescentenroman voor jongeren zich ontwikkeld heeft, waardoor dit genre in vorm
en inhoud nu sterke aansluiting vindt bij volwassenenliteratuur. Vervolgens vergelijkt
ze
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twee boeken uit beide literaire systemen, volgens dezelfde werkwijze als Van Coillie
in zijn analyse van jeugd- en volwassenenpoëzie. Ze onderzoekt namelijk De
bijenkoningin van Veronica Hazelhoff (1992) en Spookliefde van Vonne van der
Meer (1995) door te achterhalen welke lezers er door de teksten worden verondersteld.
Opvallend is dat ze niet tegen grote verschillen tussen beide boeken oploopt en
daarmee aansluit bij de bevindingen van Linders.
Edward van de Vendel bekijkt de adolescentenroman in zijn betoog niet vanuit
kenmerken van het genre, maar vanuit de lezers die de boeken bereiken. Voor hem
is de term ‘te opgepoetst, te chique, te uitgedacht’ (Van de Vendel, 2000, p. 352).
Het genre zou zich richten op de doelgroep jongeren, maar die doelgroep bestaat
volgens hem niet als een groep waar je in zijn algemeenheid een literaire voorkeur
aan kunt hangen. Het doelgroepdenken moet dan ook worden losgelaten. Auteurs
zouden zich alleen bezig moeten houden met het schrijven van hun beste boek en
uitgevers zouden zich bij een nieuwe titel moeten afvragen hoe zij er zo veel mogelijk
lezers mee kunnen bereiken. ‘Dan zullen er altijd mensen zijn die luisteren. Jong of
minder jong.’ (p. 355)
Ongeveer tien jaar na het verschijnen van de zojuist besproken artikelen over
adolescentenliteratuur, schrijft Bea Ros (2010) een bijdrage over Young Adult
literatuur, een begrip dat vanuit de VS is komen overwaaien. De term wordt als
synoniem gebruikt voor adolescentenliteratuur en de cross-over roman en Ros gaat
na of dit nieuwe label een werkelijk literair genre omvat of enkel een
marketingstrategie is. Allereerst stelt ze vast dat veel jongeren van ouder dan vijftien
jaar behoefte blijken te hebben aan een dergelijk label, omdat zij daarmee veel eerder
een geschikt boek vinden in boekwinkels en bibliotheken. Daarnaast ondervindt Ros
dat er twee soorten boeklijsten circuleren; de marketinggerichte en de literaire. Aan
de ene kant worden boeken als Young Adult gepromoot die vooral herkenbaar zijn
voor jongeren en over onderwerpen verhalen die hen aan zouden spreken. Aan de
andere kant wordt het etiket tevens aan boeken gegeven die de ontwikkeling van
jongere tot volwassene beschrijven. Deze boeken kennen dezelfde thematiek als
jeugdboeken, maar dan in een literaire vorm die eigen is aan volwassenenliteratuur.
Daarmee vormen deze titels dan ook bruggen naar dit laatst genoemde genre, als
cross-overs. Ros besluit haar artikel dan ook met de con-
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clusie dat Young Adult zowel een literair genre als een leeftijdscategorie is die voor
marketingdoeleinden wordt benut. Van welke van de twee sprake is, zal bij ieder
apart boek weer opnieuw bekeken moeten worden.

Conclusie: Verschillende stemmen in het debat
In 30 jaar Literatuur zonder leeftijd is de titel van dit tijdschrift regelmatig door
auteurs overdacht en kritisch besproken. Wat houdt het label precies in, wanneer en
hoe voldoet jeugdliteratuur aan deze omschrijving en is er eigenlijk wel sprake van
een verschil tussen jeugd- en volwassenenliteratuur? Om hier antwoorden op te
vinden voeren veel schrijvers een vergelijkend onderzoek uit waarbij jeugd- en
volwassenenboeken naast elkaar gelegd worden. Opvallend is dat er aanvankelijk
vooral conclusies getrokken worden die de jeugdliteratuur volledig of bijna geheel
gelijk stellen aan de volwassenliteratuur, maar dat er vanaf 2008 meerdere stemmen
te horen zijn die op de wezenlijke verschillen wijzen. Ook wat de kritiek betreft
wordt de grens nog sterk waargenomen. In het geval van poëzie wijzen alle bijdragen
echter wel eenduidig op de vervaging van grenzen. Het cross-over fenomeen wordt
meermaals besproken, waarbij duidelijk wordt dat er geen sprake is van een nieuw
verschijnsel en waarbij aan het licht komt dat de term in verschillende betekenissen
wordt gehanteerd. Adolescentenliteratuur geniet als belanghebbend genre binnen het
grensverkeerdebat ook in Literatuur zonder leeftijd veel aandacht. De opvatting
overheerst dat hier geen sprake is van literatuur voor jongeren, de adolescenten, maar
van boeken voor jong en oud. Overigens laat mijn overzicht geen opvallende pieken
of dalen zien in de aandacht die aan het cross-over thema wordt besteed. Het blijft
een terugkerend, belangrijk onderwerp dat regelmatig aandacht blijkt te verdienen
of te vragen. Wel wordt het genre van de adolescentenroman vanaf eind jaren negentig
meer behandeld. De term duikt in die periode dan ook op en raakt gevestigd, omdat
steeds meer boeken het etiket krijgen. Al met al kan gesteld worden dat Literatuur
zonder leeftijd gehoor geeft aan verschillende stemmen binnen het grensverkeerdebat
en de eigen naam niet gebruikt als een keurslijf om alleen artikelen met een zelfde
standpunt te publiceren.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

87

Secundaire literatuur
Beckett, S.L., ‘Paul Biegel as a crossover author.’ In: Literatuur zonder leeftijd,
21 (73), 2007, pp. 86-92.
Beckett, S.L., Crossover fiction: Global and historical perspectives. London,
Routledge, 2008.
Boer, N. de, ‘De strijd van moeder en dochter. Een vergelijking tussen Kenau
en Kathalijne van Kenau.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 28 (93), 2014, pp.
186-199.
Coillie, J. van, ‘Geen brug te ver. Poëzie zonder leeftijd?’ In: Literatuur zonder
leeftijd, 19 (66), 2005a, pp. 9-32.
Coillie, J. van, ‘Geen brug te ver. Poëzie zonder leeftijd II.’ In: Literatuur zonder
leeftijd, 19 (68), 2005b, pp. 96-111.
Coillie, J. van, ‘Literatuur is per definitie zonder leeftijd. Interview met Henri
van Deale.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 24 (82), 2010, pp. 82-93.
Douwes, J., ‘De Bookerprize voor een jeugdboek?’ In: Literatuur zonder leeftijd,
8 (30), 1994, pp. 29-32.
Ghesquière, R., Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven/Den Haag, Acco, 2009.
Groeve, J. de, ‘Grensverkeer? Werkelijk? Literatuurkritiek in twee verschillende
leefwerelden.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 26 (88), 2012, pp. 36-56.
Hurkmans, N., ‘Waar liggen de grenzen nog? Een onderzoek naar vier
dubbelpublieksauteurs.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 22 (76), 2008, pp. 89-114.
Joosen, V. & K. Vloeberghs, Uitgelezen jeugdliteratuur. Leuven,
Lannoo-Campus, 2008.
Klingberg, G., Kinder- und Jugendliteraturforschung. Eine Einleitung.
Wien/Köln/Gras, Böhlau, 1973.
Kraaijeveld, J., ‘De term cross-overliteratuur hinkt op twee gedachten.’ In:
Literatuur zonder leeftijd, 19 (66), 2005, pp. 59-68.
Lierop-Debrauwer, H. van, ‘Over de “Grote Gelijkenis”. Adolescentenromans
voor jongeren en voor volwassenen.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 14 (53),
2000, p. 336-351.
Lierop-Debrauwer, H. van, ‘De veelzijdigheid van “literatuur zonder leeftijd”.
Een bespreking van Sandra L. Beckett, Crossover Fiction: Global and Historical
Perspectives.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 24 (81), 2010, pp. 120-124.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

88
Lierop-Debrauwer, H. van & N. Bastiaansen-Harks, Over grenzen. De
adolescentenroman in het literatuuronderwijs (Stichting Lezen reeks 6). Delft,
Eburon, 2005.
Linders, J., ‘Kennis maakt macht maar in een mierenhoop doe je daar weinig
mee. Enige opmerkingen over Erik of het klein insectenboek.’ In: Literatuur
zonder leeftijd, 8 (29), 1994, pp. 47-56.
Linders, J., ‘Literatuur is wezensvreemd aan doelgroepen. Het bestaan,
bestaansrecht en bestaande literatuur voor adolescenten.’ In: Literatuur zonder
leeftijd, 14 (53), 2000, pp. 330-335.
Linders, J. & H. Bekkering, ‘Inleiding.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 7 (25),
1993, pp. 3-4.
Niewold, S., ‘Literatuur voor volwassenen of literatuur voor kinderen?’ In:
Literatuur zonder leeftijd, 6 (21), 1992, pp. 70-73.
Os, Q. van, ‘Discussie voor alle leeftijden?’ In: Literatuur zonder leeftijd, 17
(62), 2003, pp. 125-131.
Overmeijer, H., ‘Grensoverschrijdende bewegingen. Over Grensverkeer van
Peter van den Hoven.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 8 (32), 1994, pp. 140-149.
Peters, H. & H. van Lierop-Debrauwer, ‘Volwassen leesplezier in jeugdboeken.
Van escape naar goede smaak.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 12 (46), 1998,
pp. 137-152.
Polders, C., ‘Verborgen Poetica's. Een lezing van poëzie zonder leeftijd.’ In:
Literatuur zonder leeftijd, 11 (42), 1997, pp. 249-260.
Ros, B., ‘Young adult: genre of leeftijdscategorie?’ In: Literatuur zonder leeftijd,
24 (83), 2010, pp. 9-17.
Ros, B., ‘Kinderblik of volwassen stem? Verraad me niet en Vuurbom
vergeleken.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 27 (92), 2013, pp. 126-138.
Shavit, Z., Poetics of Children's Literature. Athens/London, The University of
Georgia Press, 1986.
Vendel, E. van de, ‘Help! De noodzaak van de adolescentenroman! Of: het
loslaten van het doelgroepdenken.’ In: Literatuur zonder leeftijd, 14 (53), 2000,
pp. 352-355.
Wall, B., The narrator's voice: The dilemma of children's fiction. New York,
Palgrave Macmillan, 1991.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

89

Noord en zuid, met of zonder grens
In gesprek met Marita Vermeulen (De Eenhoorn) en Dik Zweekhorst
(Querido)
An-Sofie Bessemans
Dertig jaar Literatuur zonder leeftijd, dat betekent dertig jaar de ogen gericht op de
jeugdliteratuur, haar geschiedenis en haar ontwikkeling. Vanaf het begin was er in
het Nederlandse tijdschrift aandacht voor het internationale perspectief en zo ook
voor het aangrenzende Vlaanderen. In 1988 wordt bijvoorbeeld verslag uitgebracht
van een ontmoeting tussen Vlaamse en Nederlandse kinderboekenauteurs en
-illustratoren. De lezer vandaag moet een glimlach onderdrukken als hij leest over
de avontuurlijke ‘reis naar Baarle (zit je nu in België of Nederland? Moet ik een
paspoort meebrengen? Gaan er bussen heen? Kun je 's avonds nog terug?)’ (Duijx,
1989, p. 6) en het schuchtere contact tussen de aanwezigen.
Ook in latere nummers wordt bericht over de band tussen Nederland en Vlaanderen
of wordt de aandacht gevestigd op trends bij de zuiderburen. Zo waren er twee
auteursnummers gewijd aan Vlaamse schrijvers (Henri van Daele en Bart Moeyaert).
En zo schrijft Annemiek Hoitink (Hoitink, 2004) over een Vlaamse school, een groot
aantal talentvolle illustratoren die rond de eeuwwisseling in Vlaanderen aan de slag
is, en wijst Jet Marchau (2004) op de evolutie van het probleemboek in Vlaanderen
aan de hand van het werk van onder meer Gerda Van Erkel. Wisselwerking is nooit
ver weggeweest, zo blijkt ook uit een stuk van Annemie Leysen (2005) die in
‘Vlaamse uitgeverijen in beweging’ onder meer aantoont hoe de invloed van
Nederlandse uitgeverijen sommige Vlaamse uitgeverijen tot bewustere keuzes dwong.
Ook buiten het tijdschrift kwam het onderwerp ter tafel. In Een gat in de grens (Van
Lierop-Debrauwer, Peters & De Vries, 1998) vraagt Nelleke Berns (oud-redactrice
Querido) zich af: ‘Bestaat [er] één Nederlandstalige jeugdliteratuur? Ik zou zeggen,
een beetje, soms, als het goed uitkomt, als het niet te veel moeite kost.’
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Ter gelegenheid van het honderdste nummer stelt de redactie van Literatuur zonder
leeftijd zich opnieuw de vraag: Hoe zit het anno 2016 met het contact tussen Nederland
en Vlaanderen? Weten auteurs, illustratoren, uitgeverijen en lezers elkaar te vinden
aan de andere kant van de Moerdijk? Marita Vermeulen (uitgeefster bij De Eenhoorn)
en Dik Zweekhorst (redacteur Querido Kinderboeken) zoeken mee naar antwoorden.

Groter zelfbewustzijn
Hoe is de Nederlandstalige jeugdliteratuur de voorbije dertig jaar veranderd, dat wil
ik eerst van Vermeulen en Zweekhorst weten. Het antwoord luidt zoals vaak op dat
soort vragen: er is veel en tegelijk niet veel veranderd. Er worden nog steeds veel
boeken gemaakt, zowel boeken van mindere kwaliteit als goede boeken, en sommige
daarvan zijn succesvol. Gemiddeld gaan de oplages achteruit, waardoor het voor
schrijvers en uitgevers soms moeilijker geworden is. Minder boeken oogsten dus
succes, op enkele de markt dominerende boeken na. Aan die populaire titels merk
je al een verschil tussen Vlaanderen en Nederland. Algemene hypes als Harry Potter
buiten beschouwing gelaten, heeft elk van beide landen zijn voorkeuren: las
Vlaanderen een tijd geleden massaal Marc De Bel, Francine Oomen deed het in
Nederland erg goed.
Opvallend als we kijken naar de Nederlandstalige literaire productie - de
Nederlandse en de Vlaamse dus - is wel een groter zelfbewustzijn aan Vlaamse kant,
een constatering die beide geïnterviewden bevestigen.
‘Vlaanderen had dan ook een achterstand in te halen,’ zegt Marita Vermeulen.
‘Veel Vlamingen van mijn generatie zijn opgegroeid met Nederlandse jeugdboeken.
Pas vanaf de jaren tachtig kwamen illustratie en vormgeving in Vlaanderen op gang.
Sinds de jaren negentig heeft er een explosie van talent en verscheidenheid in de
jeugdboekenillustratie plaatsgevonden die nog steeds gaande is. Kijk maar naar het
werk van bijvoorbeeld Gerda Dendooven, Carll Cneut en Kaatje Vermeire. In
Vlaanderen hebben we een heel rijk aanbod van illustratoren met een eigen stem.
Maar ook de kwaliteit van Vlaamse teksten doet niet onder voor de Nederlandse.
Soms wordt er wat minder over gedaan, maar we hebben heel goede vertellers. Dan
denk ik bijvoorbeeld aan Kristien Dieltiens, van wie Kelderkind internationaal gepre-
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zen wordt. Het is wel zo dat De Eenhoorn initieel veel meer aandacht had voor
illustratie dan voor tekst. Maar ik denk niet dat dat nog geldt voor onze boeken van
de laatste tien jaar. We hebben een mooi team van auteurs die allemaal op hun eigen
manier, vanuit hun eigen noodzaak en bezieling schrijven. Onze teksten zijn warm,
hebben een eigen toon en verteladem.’
Dik Zweekhorst bevestigt dat: ‘De golf van goede Vlaamse auteurs als Bart
Moeyaert en Gerda Dendooven heeft zich steeds meer uitgebreid. In Nederland zijn
er niet zo veel talenten bij gekomen als in Vlaanderen.’ Dat het zelfbewustzijn van
Vlaamse auteurs is toegenomen, merkt hij bijvoorbeeld aan de taal: ‘Je weet nu
wanneer je een boek oppakt en een paar zinnen begint te lezen, of het geschreven is
door een Nederlander of een Vlaming. Het automatisme bij Vlamingen om te streven
naar Standaardnederlands ebt weg. Vijftien jaar geleden waren Vlaamse auteurs
sterker geneigd om te kiezen voor het Standaardnederlands, waar ze nu vaker typisch
Vlaamse woorden of formuleringen prefereren. Onze aanpak bij Querido is niet veel
veranderd. Bij het redigeren en het persklaar maken van een boek wijst een
Nederlandse redacteur op constructies of woorden die voor Nederlandse lezers voor
verwarring kunnen zorgen. Het is dan aan de auteur om te beslissen wat hij of zij
daarmee wil doen. Vijftien jaar geleden waren Vlaamse auteurs sterker geneigd om
Standaardnederlands te willen schrijven, waar ze nu vaker het Vlaamse alternatief
prefereren. Natuurlijk is dat niet heel nieuw: in de boeken van Marita De Sterck
kwam er altijd al veel Vlaams en spreektaal voor. Maar ik denk wel dat er vandaag
een groter geloof is in de kracht van het Vlaams. Het is interessant om te zien wat
Vlaamse auteurs willen en kiezen. Problemen ontstaan daar bij ons nooit over, ik
vind taaldiversiteit iets positiefs. We bevinden ons in een klein, maar rijk taalgebied,
ik denk dat het belangrijk is om van elkaars literatuur kennis te nemen. Daarom ben
ik blij als ik op onze titelpagina “Amsterdam/Antwerpen” zie staan als plaats van
uitgave, het is een symbool dat we open willen staan voor kleine verschillen.’

Begeleiding
Is naast (de status van) de Vlaamse illustratie, tekst en taal ook (die van) de Vlaamse
uitgeverij ten opzichte van de Nederlandse verbeterd? Zweekhorst
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denkt van wel: ‘Ik denk dat het lange tijd voor Vlaamse auteurs belangrijk was om
een Nederlandse uitgever te hebben. Dat geldt trouwens ook voor auteurs van
volwassenenliteratuur. Dat heeft zeker te maken met het grotere bereik van
Nederlandse uitgevers. Ik denk ook dat er voorheen minder oog was voor de kwaliteit
van redactionele begeleiding in Vlaanderen. Dat is nu veranderd, Vlaamse uitgevers
zijn kwalitatief beter geworden. Ik weet niet of een Vlaamse auteur heel veel beter
zit bij Querido dan bij De Eenhoorn.’ Lachend: ‘Wij zorgen goed voor ze, maar dat
doen Vlaamse uitgeverijen ook, en nadrukkelijk beter dan vroeger.’
Vermeulen wijst erop dat veel Vlaamse auteurs graag bij Querido publiceerden,
vanwege de goede reputatie van oud-redacteur Jacques Dohmen. ‘Zijn talent om het
beste uit een auteur te halen werkte als een magneet. De Eenhoorn investeert
tegenwoordig erg in redactionele begeleiding. Ons contact met auteurs en illustratoren
is veel intenser geworden en wij proberen ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen
in ons uitgeefhuis. Daar kruipt veel energie in, maar je kunt een auteur of illustrator
pas goed begeleiden als je elkaar goed kent en weet wat zijn drijfveren zijn. Wij
bewaken heel sterk de authenticiteit, meer dan dat we mainstream willen zijn. Vanaf
dat ik bij De Eenhoorn werkte, werd dat ook benadrukt, “Help vooral de mensen om
zichzelf te zijn.” Je ziet dat ook aan ons fonds: de eenheid van De Eenhoorn zit in
de verschillen.’

Vlaamse beeldtaal
Aan dat alles valt te merken dat de Vlaamse jeugdliteratuur in de voorbije dertig jaar
dus volwassener is geworden in de boekenwereld, en dat is een goede zaak,
concludeert Zweekhorst. Hij wil overigens ook niet zeggen dat het in Nederland
slecht gaat. Het kinder- en jeugdboek in Nederland is volgens hem stabiel. Wel heeft
hij het idee dat het literaire kinderboek er minder wordt gewaardeerd dan vroeger.
‘Vijftien jaar geleden had het literaire kinderboek in Nederland veel prestige, vandaag
wordt het vaak beschouwd als “mooi, maar niet voor kinderen”. In Vlaanderen kom
ik dat minder tegen. Bart Moeyaert, Gerda Dendooven en Carll Cneut hebben in
Vlaanderen een status verworven die weinig kinder- en jeugdboekenauteurs in
Nederland hebben.’
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Maar bovengenoemde auteurs mogen dan nog in eigen land veel succes oogsten met
hun eigenzinnige oeuvre en terecht als bekende Vlamingen worden beschouwd,
daarmee is de toegang tot de Nederlandse markt nog niet verzekerd. Vermeulen: ‘De
Nederlandse boekhandel koopt ons maar zuinig in. Hun aanbod is helemaal anders
dan in de Vlaamse boekhandel.’ Zweekhorst oppert dat dat ook door de Vlaamse
beeldtaal komt, die toch meer aansluit bij een Zuid-Europese traditie. Vermeulen
bevestigt dit: ‘De Vlaamse beeldtaal die geworteld is in kunst en cultuur, gaat uit
van de idee dat je kinderen van alles mag laten proeven. In Nederland speelt vooral
kindvriendelijkheid. Je ziet er veel meer Angelsaksische invloeden, in de stijl van
Quentin Blake. Pas op, dat betekent niet dat wij enkel highbrow literatuur willen
uitgeven. De moeilijkste boeken om te maken zijn in mijn ogen dan ook de goede
en tegelijk toegankelijke boeken, waar een breed publiek zich in kan herkennen.
Annemie Berebrouckx slaagt daar in mijn ogen weergaloos in. Ze bewaakt de
leefwereld van het kind en slaagt er tezelfdertijd in zichzelf in haar illustraties te
leggen. Dát zijn de boeken die lezers creëren, omdat kinderen er in kunnen
binnentreden en het medium leren appreciëren, en zo verder evolueren. Natuurlijk
zijn die gelaagde boeken erg interessant, maar een toegankelijk boek waarin tekst
en beeld authentiek communiceren met kinderen, daar doe ik echt mijn petje voor
af.’

Afzetmarkt
Als de Vlaamse jeugdliteratuur zo gegroeid is, wat maakt dan dat de boekenverkoop
maar moeizaam noordwaarts gaat? Vermeulen: ‘In Vlaanderen is te lang gedacht dat
als we kwaliteit brengen, het publiek ons wel weet te vinden. Maar zo werkt het niet:
je moet kwaliteit verkondigen en je trots uiten. Promotie en pr zijn echter on-Vlaams.
Maar hoewel we daar op allerlei manieren op inzetten, moeten onze titels in Nederland
het vaak nog steeds hebben van een bekroning. Ook een bespreking op televisie zoals
in DWDD helpt, of een selectie voor de Nationale Voorleesdagen. Dan moeten we
Nederland wél ineens massaal bevoorraden. Natuurlijk moeten we de krimpende
budgetten van bibliotheken en de zware investeringen waar boekhandels voor staan
daarbij in het achterhoofd houden. Wie inkoopt, wil graag snel succes en kiest
daardoor helaas vaak voor wat al bekend of vertrouwd is.’
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Zweekhorst sluit zich daarbij aan: ‘Ik weet niet of het op feiten gebaseerd is of een
vooroordeel dat je Nederlandse boeken slecht kunt verkopen in Vlaanderen, maar
die overtuiging lijkt bij Vlaamse boekverkopers te leven. Omgekeerd zijn ook in
Nederlandse boekhandels weinig Vlaamse boeken te vinden, zeker als die bij een
Vlaamse uitgever verschenen zijn. Querido bevindt zich in een gunstige positie omdat
we zowel in Nederland als in Vlaanderen gevestigd zijn en een fonds hebben dat uit
beide regio's put, wat er allicht voor zorgt dat onze boeken beter worden opgemerkt.
Ook is zowel de aandacht van de traditionele media als het effect van de recensies
drastisch afgenomen. Natuurlijk bestaan er uitzonderingen: het werk van Marita De
Sterck bijvoorbeeld verkoopt in Nederland bovengemiddeld goed. Haar werk wordt
in Nederland ook vaker positief onthaald dan in Vlaanderen.’

Groener gras
Als het zo moeilijk is om tot de andere markt toegang te vinden, kunnen organisaties
als het Vlaams en Nederlands Letterenfonds, Iedereen Leest (voormalige Stichting
Lezen Vlaanderen) en Stichting Lezen Nederland dan geen duw in de rug betekenen?
Vermeulen legt uit dat dat zo niet werkt. Hoewel haar medewerker buitenlandse
rechten warme contacten heeft met het Vlaams Fonds voor de Letteren loopt de
toegang tot de Nederlandse markt niet via die weg. ‘Elke Vlaamse uitgever moet de
klus op eigen kracht klaren. Wat Iedereen Leest betreft, heb ik de voorbije decennia
een voorkeur voor teksten uit Nederland vastgesteld, de positieve evolutie die
Vlaanderen in dat opzicht doormaakte, bleef daardoor lange tijd onderbelicht. Als
ik over het muurtje kijk, zie ik hoe de Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek in Nederland een heel mooie samenwerking heeft met boekhandels
en uitgeefhuizen. Dat is iets waar Vlaamse uitgevers van dromen: een huis van het
boek waar alle medewerkers voluit voor de promotie van het boek gaan, inzicht tonen
in wat de belangen en bijdragen van de verschillende partijen zijn en voldoende
budgetten durven en kunnen investeren in de promotie van boeken in het hele
Nederlandse taalgebied. De hervormingen bij Boek.be, die ingaan vanaf dit najaar
en een bottom-up sturing beogen van het Vlaamse boekenvak, waarbij uitgevers,
importeurs en boekhandelaren de prioriteiten bepalen, moeten beterschap brengen.’
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Zweekhorst op zijn beurt ziet bij de buren ook groener gras. Het Nederlandse
Letterenfonds behandelt illustratoren en auteurs niet gelijk. ‘In Nederland kunnen
auteurs wel aanspraak maken op een werkbeurs van het Letterenfonds, maar
illustratoren niet. Dat is een ongelijkheid die niet goed uit te leggen is, en waarbij
illustratoren toch meer worden gezien als mensen die in opdracht werken in plaats
van als makers van een eigen boek.’ Het Vlaamse fonds daarentegen steunt soms
ook de productie van prentenboeken. ‘In Vlaanderen zijn strips en graphic novels
een serieus literair genre, waar in Nederland nog steeds voor moet worden gestreden.
Vlaamse volwassenen lezen zelf meer beeldverhalen en daardoor is de bereidheid
om prentenboeken te kopen veel groter. Dat maakt allicht dat Nederlandse uitgevers
voorzichtiger zijn in hun keuzes dan in Vlaanderen, dat illustratoren actief financieel
ondersteunt, waardoor diversiteit veel makkelijker kan ontstaan. In Nederland is het
voor een illustrator veel moeilijker om een boek te maken van zesennegentig
geïllustreerde pagina's. Daar werk je een hele tijd aan en de kans bestaat dat je van
je uitgever maar een heel klein voorschot krijgt. Dan moet je het wel héél graag
willen maken. Bovendien worden in Vlaanderen veel meer illustratoren opgeleid.
Al met al heeft Vlaanderen daardoor een rijkere voedingsbodem voor geïllustreerde
boeken dan Nederland.’

Combinaties
Met afslankende bibliotheekbudgetten, schuchtere boekhandels, onzekere
media-aandacht en bekroningen waar je niet op kan rekenen hangt heel veel af van
auteur en uitgever die zelf de handen in elkaar slaan. Querido bevindt zich in een
bijzondere positie, met een lange traditie van een nadrukkelijk gemengd
Nederlands-Vlaams fonds. De Eenhoorn heeft enkel een uitgeefhuis in Vlaanderen.
Beide uitgeverijen stellen de kwaliteit voorop in het beoordelen van de manuscripten,
of het nu om Vlaams of Nederlands werk gaat, zo klinkt het, maar er spelen ook
andere factoren mee. Iedere uitgeverij hanteert daarbij strategieën die hem passen.
Bij Querido zien we bijvoorbeeld vaak Vlaamse auteurs en illustratoren in tandem,
zoals Michael de Cock en Judith Vanistendael in de reeks over Rosie en Moussa.
Zweekhorst legt uit hoe die combinatie tot stand is gekomen: ‘Belle Kuijken, onze
redactrice in Vlaanderen, wilde heel graag een boek met Judith maken en toen ze
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de tekst van Michael las, vond ze die heel goed bij Judith passen. Bijna al onze
Vlaamse auteurs worden begeleid door Belle Kuijken, die beter op de hoogte is van
Vlaamse illustratoren en sneller aan hen denkt. Maar soms komt het initiatief ook
van een Vlaamse auteur die heel graag zelf met deze of gene Vlaamse illustrator wil
werken. Daarnaast zijn er ook tegenvoorbeelden, zoals bij Groter dan een droom
van Jef Aerts en Marit Törnqvist. Maar inderdaad, het gebeurt te vaak dat Vlamingen
met Vlamingen samenwerken en Nederlanders met Nederlanders om toeval te zijn.
Het heeft er allicht ook mee te maken dat meer nog dan vroeger boeken vooral
verkocht worden op de eigen markt. Als illustratoren het op de eigen markt beter
doen, daar meer aandacht krijgen en dus betere verkoopmogelijkheden, dan hou je
daar als uitgever rekening mee.’
Bij De Eenhoorn zien we een andere tactiek: als we de Nederlanders in hun fonds
bekijken, dan springt vooral Edward van de Vendel eruit, die overigens ook bij
Querido publiceert. Bij De Eenhoorn verschijnen vooral zijn prentenboeken, vaak
met illustraties van jong Vlaams illustratietalent zoals Mattias De Leeuw, Alain
Verster, Anton Van Hertbruggen... Vermeulen zegt daarover: ‘Edward is een echte
ontdekkingsreiziger met veel oog voor illustratie en zo kwam hij bij ons terecht. Hij
denkt op een heel plezierige manier mee over uitgeven, over wat er allemaal kan,
heeft een grote liefde voor mooi werk en ziet graag de markt groeien. Hij geeft ook
wel eens een tip over Nederlandse namen die we in het oog moeten houden. Als je
een goed contact hebt met Nederlanders, komt er soms wel meer uit voort. Zo breiden
we uit. Natuurlijk is het meegenomen om een Nederlandse auteur aan een Vlaamse
illustrator of omgekeerd te koppelen, zodat ze elkaar kunnen versterken, of om een
beginnende illustrator aan een gevestigde auteursnaam of vice versa te koppelen. De
samenwerking moet natuurlijk kloppen, maar je denkt ook aan wat helpt het boek in
de wereld te brengen. Zo vind je misschien op de twee markten makkelijker toegang.’

Conclusie
Het ‘gat in de grens’ waar Nelleke Berns het in 1998 over had, is helaas nog niet erg
gegroeid. Opvallend is wel dat Vlaanderen zelfbewuster is geworden. Maar van een
Nederlandstalige jeugdliteratuur is anno 2016 ook nog aller-

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

97
minst sprake. Vlaanderen mist een grondiger samenwerking voor de Vlaamse
boekpromotie in het hele taalgebied, Nederland is jaloers op het rijke klimaat voor
illustratoren in Vlaanderen. De geïnterviewden zien de afstand niet snel dichten,
maar zijn het erover eens dat het gat wel groter kan. Zweekhorst: ‘Bij het literaire
kinderboek is er meer uitwisseling mogelijk, denk ik. Lezers van literaire boeken
zijn veelal geoefende lezers die complexere dingen aankunnen en dus makkelijker
over kleine taal- en cultuurverschillen heenstappen.’
Ter inspiratie van wie het gat verder wil verbreden citeer ik graag Hugo Brems,
de literatuurwetenschapper die zich beijvert voor een nader tot elkaar groeien van
literair noord en zuid: ‘De lotgevallen van de geschiedenis hebben meegebracht dat
de Nederlandstalige literatuur verspreid zit over twee landen, met elk een eigen
verleden, eigen tradities en een eigen mentaliteit. Dat is soms frustrerend en het
schept voortdurend misverstanden, maar het kan ook een grote rijkdom zijn, een
kans om elkaar te verrijken en aan te vullen. Om de beweeglijkheid en de diversiteit
van de Nederlandstalige literatuur te bevorderen. Zoiets is niet het werk van gedreven,
blinde integreerders, maar evenmin van angstige en bekrompen provincialen.’
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Het paradijs van de fantasie
Van het fluitketeltje van Annie MG tot de paddoknabbels van Alice
in W
Annie M.G. Schmidtlezing 2016
Harm de Jonge
Ik ben niet gewend een tekst voor te lezen. Meestal spreek ik spontaan,
maar dan dwaal ik vaak ver af, zodat ik de laatste minuten snel moet
samenvatten wat ik eigenlijk had willen zeggen. Maar in een Annie M.G.
Schmidt lezing moet toch wat lijn zitten en Literatuur zonder leeftijd wil
de lezing ook op schrift. Ik heb het dus opgeschreven en probeer de lezing
echt te lezen. Toen ik er voor gevraagd werd dacht ik: ‘Ik schreef altijd
realistische boeken. Hoe komt het toch dat ik de laatste tijd steeds met
fantasieboeken bezig ben? Laat ik voor die lezing nu eens wat nadenken
over mijn eigen gefrutsel.’
Ik ben daar wijzer van geworden. Maar u zit daar nu mooi mee en het
wordt een hele zit, want Toin Duijx heeft mij ten voorbeeld meegedeeld
dat mijn voorganger Els Beerten ruim 7000 woorden sprak. En dat is een
lang verhaal om aan te horen. U kunt natuurlijk de woorden gaan tellen.
Maar ik geef u ter overbrugging ook maar een afdwaalvraag mee.
Afdwaalvraag: Waarom nam het gebruik van bilzekruid, alruin en
monnikskap na de uitvinding van de Boekdrukkunst merkbaar af?
Mijn jonge schooljaren zaten vol dagen met vroege duisternis en neerstriemende
regen. De donkerte benam me het buiten spelen, helemaal omdat ik pas op achtjarige
leeftijd naar school ging en dat was een school voor schipperskinderen. Pedagogen
namen wraak op kinderen die zo lang vrij waren geweest en bedachten een derde
schooltijd voor ze om de verloren tijd in te halen. Van vier tot kwart voor zes zaten
wij dus weer in de klas, terwijl we buiten stadkinderen hoorden joelen. Maar omdat
meester Toptak ook niet wist wat hij met ons moest, mochten we veel stillezen.
Achter in het
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klaslokaal stond een lage kast barstensvol gekafte boeken. Op zaterdagmorgen mocht
je er zelfs een boek uitzoeken en mee naar huis nemen.
De ontsluiting van Toptaks boekenkast is een van de grootste ontdekkingen in
mijn leven geweest. Ik vond het een wonder dat er tussen twee stukjes karton een
compleet leven was opgeslagen, een hele reis op een VOC-schip naar Indië, tachtig
jaar oorlog met Spanje, jaren op een onbewoond eiland en ga zo maar door. En vooral:
ik ontdekte dat je een ander mens werd als je las. Je kon in een schemerig hoekje
zitten en toch ver weg zijn. Zo sloop ik in koude duisternis door drassige gebieden
en schopte ik hier en daar een Spanjaard het moeras in. Ik bestreed in een Fries
havenstadje de soldaten van Napoleon. Maar ik lag ook ziek te bed voor het raam in
een Vlaams stadje en luisterde naar een vioolspelende grootvader, terwijl er buiten
wilde jongens in een bootje passeerden.
U kent het ook, dat opgaan in de fictieve wereld van een verhaal. Soms heb je zo'n
boek waarbij je alles om je heen vergeet. Hoe ouder ik word, hoe meer ik ga beseffen
dat die literatuur een compensatie kan zijn voor de tekortkomingen in het leven.
Lezen is op veel gebieden belangrijk, zeker in de ontwikkeling van kinderen, maar
de mogelijkheid om met fantasie je leven completer te maken, kon wel eens heel
belangrijk zijn. Daar gaat het dus in deze lezing over.
Dat je in de droomwereld kunt komen als je leest, berust op twee pijlers: empathie
en identificatie, twee begrippen die dicht bij elkaar liggen. Je kunnen inleven in de
gevoelens van een ander en nog een stap verder identificatie: jij bent de ander, het
niet echt bestaande personage uit het boek. Zo een droomwereld opbouwen doe je
door innerlijk te schuiven met elementen uit de werkelijkheid. Een geweldig vermogen
van ons brein. Het lijkt in beginsel zo eenvoudig. Er is een prikkel, in dit geval tekens
in een boek. Je koppelt die aan klank, synthetiseert ze tot woorden en zinnen. En dan
komt het meest bijzondere: de klankenstroom roept beelden op. Je ziet in je hoofd
een wereld die vreemd is en toch als werkelijk overkomt. Het blijft een intrigerend
en heel persoonlijk proces, waarbij ieder werkt met zijn eigen ‘materiaal’. Iedereen
heeft bij hetzelfde verhaal immers zijn eigen verbeelding, omdat hij een andere
‘beeldbank’ heeft. Als ik u zeg: ‘Voor de bakkerswinkel stond een lantaarnpaal’, ziet
u allemaal een ander paaltje voor uw eigen winkeltje.
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De wereld die een verteller bij je oproept, komt natuurlijk het meest overeen met de
werkelijkheid in realistische verhalen. Daarbij is ook veel verzonnen, maar de
verzinsels verwijzen duidelijk naar de werkelijkheid die wij kennen. Je kunt de plek
zelfs opzoeken waar Siebelinks ouderlingen door de heg kropen of dwalen door het
naargeestige kolengebied rond Newcastle waar de boeken van David Almond spelen.
De echte fantasieverhalen (Tolkien, Rowling) bieden ons werelden die heel
duidelijk niet bestaan en dus ook niet te controleren zijn. Het fantasieverhaal zit vol
met sprookjesachtige elementen, met dieren die spreken en wonderlijke figuren, of
met de absurde en surrealistische bokkensprongen van een woeste droom. Maar je
herkent het allemaal, omdat ook de niet bestaande wereld opgebouwd is met de
bouwstenen die je bekend zijn. Als je Alice in Wonderland leest zie je de onwerkelijke
combinatie van een konijn met een vestzakhorloge voorbijkomen, omdat je het beeld
van een konijn en een horloge kent. Het zou ook geen probleem zijn als een horloge
oogjes had of een konijn horloges op de plek van zijn ogen. Pas moeilijker wordt het
als het verhaal bouwstenen bevat die we niet kennen. Dat is soms het geval bij fantasy
en science fiction.
Waar het me nu om gaat is dat ik geloof dat het zowel in realistische als in
fantasieverhalen om meer gaat dan kennisnemen van een andere wereld. In sommige
gevallen kan de verbeelding ongekende krachten in je losmaken, waarmee je tekorten
in je leven kunt aanvullen. Een angstige gebeurtenis roept in een goed geschreven
boek net zoveel kippenvel en angstzweet op als in werkelijkheid. Dat geeft voldoende
aan hoe werkelijkheidsgetrouw fantasie kan zijn. Bevestiging daarvan komt ook uit
de medische hoek.
Ik had een neef die in het Leids Universitair Medisch Centrum mensen met
spraakstoornissen behandelde. Hij kreeg patiënten onder ogen met volledig intacte
spraakorganen, die door een psychische blokkade al jaren geen woord hadden gezegd.
Hij ging niet uitzoeken wat de achterliggende oorzaak was, maar gaf ze na een korte
behandeling wel hun stem terug. Hij benutte daarbij een visualiseringtechniek waarbij
ze zichzelf in fantasie zagen praten. Ze identificeerden zich als het ware met hun
eigen spiegelbeeld zonder handicap en verlieten lichtvoetig en vooral sprekend zijn
praktijk.
Fantasie wordt werkelijkheid. Voorbeelden nog dichter bij het boek zijn de
onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen om depressies met fan-
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tasie te bestrijden. Al eerder werd literatuur in de psychiatrie benut. Als je met een
psychisch probleem zit, kan de hoofdpersoon in een boek je soms helpen als hij een
oplossing vindt voor dat probleem. Je bent tijdens het lezen immers een ander mens
in een andere wereld. En als je die ander bent, doe je als die ander. Door identificatie
zou je zo ook de diepste duisternis van een depressie met fantasie-zonneschijn kunnen
bestrijden.
Als identificatie met een boekfiguur zoveel met je kan doen, betekent het dat het
je levensgeluk kan beïnvloeden. Het werkelijke leven heeft immers niet altijd de
glans die je wilt. Meer dan een miljoen mensen in ons land is depressief. Los daarvan
zijn er ook nog miljoenen die pas een beetje gaan leven als ze vrij zijn. Bij dit soort
treurnis krijg ik altijd het beeld voor ogen van mijn haringboer. Ik moet u even van
hem vertellen. Al zo'n halve eeuw behandelt hij met wat somber commentaar zijn
harinkjes op een plankje. Ik kijk hem altijd op de vingers. Hij heeft aan één hand
nog vier vingers; de vijfde zag hij ooit in een moment van vermoeienis aan voor een
visje. Ik verbaas me vaak over zijn volharding en de voortgang van zijn leven. Dan
heb ik hem wekenlang niet gezien en blijkt hij al die dagen gewoon achter zijn plankje
te hebben gestaan. Hij lacht nooit, hij is volgens mij zelfs na het sluiten van zijn
kraam nog niet gelukkig.
Het leven is niet voor iedereen even kansrijk. Dat blijkt ook zonneklaar uit het feit
dat mensen altijd geprobeerd hebben om een mooiere werkelijkheid te creëren.
Odysseus had al moeite zijn mannen bij de les te houden, toen ze op het eiland van
de Lotuseters waren. China kende haar opiumschuivers. Kunstenaars als Baudelaire,
De Quincey, Paul van Ostaijen. porden hun creativiteit op met geestverruimende
middelen. In mijn studietijd was daar de marihuanaprofeet Simon Vinkenoog en
iemand die met een tandartsboor gaatjes in zijn schedel boorde om permanent high
te zijn. En tegenwoordig gaan mensen naar feestjes met een pilletje achter de kiezen
en lijk je een mooiere werkelijkheid ook te kunnen veroveren met een virtuel
reality-bril. Zelfs Alice vindt in haar Wonderland al de oplossing voor haar groei en
krimp door te knabbelen aan een paddenstoel. Geestverruiming door paddoknabbel
toen al.
Al die middelen om ons in een betere stemming te brengen, hebben als kenmerk
dat ze het corrigerend bewustzijn uitschakelen, de remmingen wegnemen. In korte
tijd brengen ze je naar een mooiere wereld. Weliswaar vaak
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van beperkte duur en met teleurstellende resultaten als je als scheppend kunstenaar
denkt daar soelaas te vinden. Maar wat ze altijd bewijzen is dat mensen behoefte
hebben om te vluchten uit de werkelijkheid.
Als het dan waar is dat je met fantasie je levensgeluk kunt beïnvloeden kun je je
afvragen waarom we de potentie van de fantasie niet wat meer benutten. Een
troostvoller leven blijkt via identificatie op afroep beschikbaar te zijn, bijvoorbeeld
door het lezen van een boek. Niet elk boek is geschikt, maar dan nog staan er
pakhuizen vol geluk voor ons klaar. Mijn haringboer zou het haringmesje wat vaker
moeten inruilen voor zijn leesbril en moeten overstappen naar de wereld van The old
man and the sea, naar Moby Dick, misschien zelfs naar Jonas en de visjes van Kees
Poon.
De school is voor veel kinderen ook vaak een saaie dagbesteding, waar je niet zelf
over de tijd en de invulling kunt beslissen. Hoeveel spannender is het niet als je een
boek leest of hoort voorlezen. Lezen is niet alleen van belang voor de betrekkelijk
korte geluksmomenten die het kind via een verhaal beleeft. Het heeft ook gevolgen
voor het latere leven. Wat je meemaakt sla je immers op in je geheugen en wat je
opslaat kun je je weer herinneren. Dat geldt ook voor de door identificatie sterk
beleefde gebeurtenissen in een boek. Het is dus van belang welke boeken je leest in
je jonge jaren. Op de basisschool begin je al met het bouwen aan een archiefje van
gelukbrengers. We laten dat nu vaak aan het toeval over. Je pakt als kind een boek
van de plank, je kiest uit wat er toevallig is. En zo gaan veel kinderen op weg met
een rugzak vol willekeurige herinneringen, in het ergste geval met een lege rugzak
of met wat pulp erin. Het zou een overlevingspakket voor moeilijke tijden moeten
zijn. Paradijsboeken, die de fantasie weer laten werken, die je kunt herbeleven, die
nawerken tot in het bejaardenhuis, als veel mensen het geluk van vroeger in
herinneringen juist weer zoeken.
Toen we kleuter waren hadden we er geen moeite mee in de fantasie de weg te
vinden. Iedereen die met jonge kinderen omgaat, kent dat fascinerende gedrag. Het
jonge kind praat met zijn speelgoed alsof het bezield is. Mijn kleinzoon van goed
vier jaar draait zijn hand niet om voor een onderhoudende dialoog met zijn
locomotiefje. En zijn trein Thomas hoeft eigenlijk niet eens een gezicht op de voorkant
te hebben. Een gesprekspartner hoeft zelfs niet eens aanwezig te zijn. De kleuter
praat met volstrekt afwezige vriendjes
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en ze praten via zijn stem terug. Kinderboekenschrijvers kennen dat magische gedrag.
In Harrie Geelens Herman het kind en de dingen bijvoorbeeld nemen het vaasje en
het lichtknopje op Hermans kamer het woord. En als er een is die het wist en er
gebruik van maakte is het wel de naamgever van deze lezing. Bijvoorbeeld in Het
fluitketeltje.1

Het fluitketeltje
Meneer is niet thuis en mevrouw is niet thuis,
het keteltje staat op het kolenfornuis,
de hele familie is uit,
en het fluit en het fluit en het fluit: túúúút
De pan met andijvie zegt: Foei, o, foei!
Hou eindelijk op met dat nare geloei!
Wees eindelijk stil asjeblief,
je lijkt wel een locomotief.
De deftige braadpan met lapjes en zjuu
zegt: Goeie genade, wat krijgen we nu?
Je kunt niet meer sudderen hier,
ik sudder niet meer met plezier!
Het keteltje jammert: Ik hou niet meer op!
Het komt door m'n dop! Het komt door mijn dop!
Ik moet fluiten, zolang als ik kook
en ik kan het niet helpen ook!
Meneer en mevrouw zijn nog altijd niet thuis
en het keteltje staat op het kolenfornuis,
het fluit en het fluit en het fluit.
Wij houden het echt niet meer uit...

De kleuter voegt aan zijn werkelijk leven zo met gemak een spannend fantasieleven
toe. Hij schakelt zonder probleem het corrigerend verstand uit, of

1

De gedichten en citaten werden voorgedragen door Caja van der Poel, docente en
theatermaakster.
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beter: het legt hem nog niet aan banden. Maar doorgaans zien wij die fantasie wel
als een stadium in de ontwikkeling. Er is een tijd dat het je gegund is: de fase van de
sprookjesleeftijd. Maar wij weten dat het leven geen sprookje is en denken dat je
met fantasie niet veel verder komt. Uit de geschiedenis van de jeugdliteratuur blijkt
ook dat fantasieverhalen verschillende keren in de ban zijn gedaan. Zulke verhalen
zouden kinderen een escape geven, hen niet voorbereiden op de wereld waarin ze
moeten leven. Dat is een competitiemaatschappij, een voortgaande wedstrijd wie de
beste, de knapste, de snelste is. Overal zie je de jacht op de overtreffende trap.
Ik heb me dit voorjaar laten overhalen om te jureren bij een paar
voorleeswedstrijden. Het is niet het mooiste werk: je maakt er één gelukkig en laat
veel verliezers achter. Juryvoorzitters zeggen dan meestal dat het ontzettend moeilijk
was een keus te maken, dat eigenlijk iedereen goed was. Die schrale troostwoorden
vinden we al in Alices Wonderland, als de dieren een loopwedstrijd houden om droog
te worden. In de vertaling van Ed Franck luidt de dooddoener:
Wie heeft de race gewonnen? Wie? Wie? Klonk het van alle kanten. ‘Een
moeilijke vraag, daar moet ik eens diep over nadenken,’ zei de Dodo. Hij
ging zitten en drukte één vinger tegen zijn voorhoofd. Iedereen wachtte
in stilte af, tot de Dodo met een glimlach zei: ‘We hebben allemaal
gewonnen en we krijgen dus allemaal een prijs.’
Wat de jury's bedoelen is dat verliezen bij een wedstrijd je helpt je te wennen aan
het leven, waarin je ook vaak moet verliezen. Dus breekt de realistische fase aan of
beter gezegd wordt die soms afgedwongen. En ga je toch door als kleuterfantast dan
ben je al gauw een wereldvreemde zonderling en in het ergste geval rijp voor de
psychiater. Dan kom je in de buurt van Oliver Sacks' De man die zijn vrouw voor
een hoed hield en dat willen we ook niet, al biedt het soms een interessant perspectief
je partner ook eens als een hoofddeksel te zien. Eigenlijk is het raar dat we afstand
doen van fantasie, terwijl we daarna hunkeren naar iets mooiers en daarover
fantaseren.
De schrijver houdt de fantasie het langst vast, zegt men. Schrijven is immers per
definitie identificeren mét en soms is het zelfs identificatie binnen de
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identificatie. Ik zag daar laatst een mooi voorbeeld van in een jeugdboek van Sanne
Parlevliet (Zus). Daarin deed de hoofdpersoon met haar zus vaak het spelletje Als ik
jou was. Ze zet zich later op de plaats van haar verdwenen zus, zoent met het vriendje
van haar zus, enzovoort. De schrijfster identificeert zich dus met een verhaalpersoon
die zich op haar beurt weer met haar zus identificeert. En die zus is ook nog eens
een fanatiek lezer en identificeert zich ook weer met anderen.
Als je de balans opmaakt lijkt de schrijver inderdaad het beste weg te komen. Een
schrijver heeft er een gerespecteerd beroep van gemaakt om in fantasiewerelden te
leven. Je moet wel op de koop toenemen dat je soms als zonderling wordt gezien.
Maar dat accepteer je: het is ook bij jou immers de hunkering naar een droomwereld.
Laat ik het u maar bekennen dat ik zonder mijn dagelijks werk en boeken van anderen
hier heel wat minder monter voor u zou staan. Nu kan ik werelden voor anderen
ontwerpen en ben ik daarbij eerst zelf op reis.
Net als in het echte leven loopt het contact met je boekfiguur wel ten einde als je
het boek uit hebt of als het voltooid is. Je kunt het in serieboeken even uitstellen, je
kunt het boek herlezen, maar altijd is er het afscheid. Ook als schrijver neem je
afscheid van een soms geliefd persoon. Vestdijk werd meermalen verliefd op een
verhaalpersoon en dan is het afscheid eigenlijk werkelijkheid. Soms nog meer, want
vaak heeft de schrijver de mogelijkheid benut het verleden te corrigeren of er variaties
op aan te brengen. Zelfs Ina Damman in de Anton Wachterserie is immers mooier
dan Lies Koning, het meisje op wie Vestdijk in zijn jeugd verliefd was. Ik beken het
hier ook maar even: mijn Ina Damman was Ada Bügel en de puberliefde ontwikkelde
zich niet zo beloftevol als in het boek Josja Pruis gememoreerd wordt.
Hoe wijzen we kinderen de weg naar het paradijs van de fantasie? Mijn neef, de
dokter in een witte jas, praatte zijn patiënten snel een fictieve wereld binnen. Gaat
het ook zo gemakkelijk met een boek? Opgaan in de wereld van het boek berust dus
op empathie en identificatie. Hoe zit het eigenlijk met die empathie? Kun je daar
invloed op uitoefenen? Biologisch gezien is empathie helemaal niet zo goed. Als je
Primo Levi's Is dit een mens leest, leer je al snel dat de ego-denkers de meeste kans
hadden Auschwitz te overleven. De beschaving houdt ons wat in toom, maar de
struggle for life betekent
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vaak dat je jezelf voorrang geeft boven de ander. Het lichaam erkent dat tekort ook
en om te voorkomen dat een ouder ook zijn kind als de ander ziet en verstoot, maakt
het lichaam het knuffelhormoon oxytocine aan. Dat zorgt voor de band tussen ouder
en kind en wat algemener tussen mensen die je dierbaar zijn, die bij je groep horen.
Het is aantrekkelijk om even te speculeren over dat knuffelhormoon. Het is
duidelijk dat het inlevingsvermogen van moeder Theresia in de sloppenwijken van
Calcutta of van pater Damiate, die de melaatsen verzorgde tot hij de ziekte zelf kreeg,
groter lijkt dan dat van een SS'er in Auschwitz of een IS-strijder in Syrië. Maar
betekent dat nu ook dat pater Damiate een hogere oxytocine-productie had dan de
kampbewaakster Ilse Koch? Dat moeder Theresia en de pater zich gemakkelijker
identificeerden met anderen. En dat dat ook zou kunnen gelden voor identificatie
met een boekfiguur? Kortweg gezegd dat de leeskinderen van Annie MG een hogere
productie van het knuffelhormoon hebben dan de leefkinderen en daardoor graag
lezen?
De productie van het knuffelhormoon komt op gang als het om mensen gaat die
je dierbaar zijn. Daar kan een boekfiguur na identificatie natuurlijk best bij horen,
maar je moet een persoon eerst kennen, hier over hem gelezen hebben, voor de bruis
van het knuffelhormoon gaat werken. Het geeft dus wel het belang van herlezen aan,
maar het is niet zo dat de Stichting Lezen de leesbevordering met een
oxytocine-pilletje de start kan bevorderen.
Empathie als basis voor identificatie hangt ook samen met sociale ontwikkeling.
Je leert het aan door als kind met anderen om te gaan, in een milieu op te groeien,
waar interesse voor de ander meetelt. Waar wat lezen betreft, ouders en andere
opvoeders (voor)lezen en je leren zelf te lezen. We blijven dus het milieu, het
voorbeeld nodig hebben, gewenning en oefening in de jonge jaren. Wat wij kunnen
doen is daarna de juiste boeken binnen het bereik van kinderen te brengen. En eenmaal
op weg zal de empathie gaan werken en bouwen we het paradijsgeluk voor nu en
later op.
Geen nieuws dus: het voorbeeld van opvoeders blijft van belang. Het is zo jammer
dat de rechtstreekse weg via de verteller er voor kinderen nauwelijks meer is. Mijn
meester Toptak kon prachtig vertellen. Hij bracht ons in een mum van tijd bij het
terugtrekkende leger van Napoleon dat de Berezina moest oversteken. Ik herinner
me nog dat ik als pontonnier in het ijskoude water een brug bouwde, terwijl de kogels
van de Kozakken me om de oren
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vlogen. Toptak, de geniale verteller, hij liet de hele klas schipbreuk lijden en zwom
bij die gelegenheid met ons tussen de haaien. Dat grote lichaam naast mij in het
water, dat haar in model geplakt met brylcreem, de scheiding links, waterbestendig.
Haaien eten geen dode prooien, riep Toptak, beweeg dus niet. En zelfs op dit moment
zie ik mijn schoolvriend Lubbe met grote angstogen, maar volstrekt roerloos naast
me in het water dobberen.
Ik ben er van overtuigd dat ik graag lees, omdat er in mijn jonge jaren mensen
waren die me de weg naar het paradijs wezen. Konden we elk kind maar een Toptak
geven. Leerden ze op de Pabo's onderwijzers maar weer vertellen. Het voorbeeld
van onze opvoeders is vandaag de dag niet zo overtuigend meer. Ik kom op scholen
waar de voorbeeldfunctie helemaal ontbreekt. De leerkracht die bij een
schrijversbezoek schriftjes gaat corrigeren is al klassiek geworden. Als leerkrachten
niet lezen, missen ze zelf het paradijs van de fantasie en ze wijzen kinderen de weg
niet meer, laat staan dat ze een rugzakje vol geluksmomenten meekrijgen. Ik was dit
voorjaar op vier Pabo's. In ieder geval op twee hoefde de student geen enkel jeugdboek
(verplicht) te lezen. En wie doet het in die levensfase als het niet moet? Mijn opdracht
op een Pabo werd door een docent in alle eenvoud letterlijk zo geformuleerd: ‘Kunt
u ze wat enthousiaster voor lezen maken? Want dat doen onze studenten zo weinig.’
Er zijn ook betere leeromgevingen, meestal te vinden op basisscholen. Daar heb
je niet de wisseling van vakleerkrachten en kun je gemakkelijker een huiskamermodel
creëren. Dit voorjaar was ik ook op een dorpsschool onder de rook van een grote
stad. Een school met goed vijftig leerlingen, werkend met een continu rooster. Tussen
de middag eten de kinderen gezamenlijk in de groep, terwijl er wordt voorgelezen.
Ongeveer zoals een kloosterbroeder voorleest terwijl de monniken zich voeden. In
het vervolg van de middagpauze is er op het schooltje een keus, waarbij vrij lezen
weer belangrijk is. Zo zijn er gelukkig meer scholen. Dan is lezen een rustpunt, een
uitstapje in de dag.
Ook in het voortgezet onderwijs is het niet overal treurnis. In het eerste nummer
dit jaar van het blad Lezen (Stichting Lezen) maakt Gerlien van Dalen melding van
een gymnasium waar ze geen methode meer volgen en de leerlingen alleen maar
literatuur laten lezen. Aan die literatuur hangen ze het taalonderwijs op. Dat zou ook
op de basisschool kunnen. Ooit heb ik
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mijn Pabostudenten laten zien dat alles wat kinderen op school moeten leren via
kinderboeken kan. (Al mijn eigen kennis over snaphanen, haakbussen en musketten
in de Tachtigjarige oorlog, 1568-1648, komt toch ook gewoon van W.G. van de Hulst
en consorten.)
Nu zult u zeggen: Hij heeft het voor zichzelf goed geregeld door elke dag in het
paradijs van de fantasie te leven. Hij keutelt er maar op los over hoe het eigenlijk
moet. Maar laat hij nou eens vertellen wat hij er zelf van bakt als hij een boek voor
kinderen maakt. En dat is een terechte opmerking, die ik verwachtte en waar ik tegen
opzag, omdat ik dan mijn eigen boeken in het dispuut breng. Maar goed, het zijn de
boeken die ik het beste ken en u vroeg er zojuist ook om.
Hoe probeer ik kinderen via het boek naar een wereld te brengen waar het fijn
toeven is? En van welk genre verwacht ik de laatste jaren de meeste resultaten? Het
eerste waar ik dan over moet nadenken is de wereld waarin ik kinderen wil brengen.
Daar hoort voor mij geen fantasy of science fiction bij, geen horror met
droomwerelden vol gruwel, met bedreigingen van monsters of buitenaardse wezens.
Die verhalen verstrooien je misschien, maar bieden geen veilige wereld. Ook geen
(lees)wereld die alleen de werkelijkheid van alle dag biedt. Te veel verhalen voor
kinderen zitten vol herkenbaar realisme en voegen er niet veel aan toe. Wij waarderen
vaak de herkenbaarheid (in recensies veel genoemd!), terwijl het onbekende veel
belangrijker is. Een realistisch boek geeft je hoogstens een voorbeeld van iemand
die een probleem oplost waar jij ook mee zit. Dat geldt zelfs voor onze toppers als
Dik Trom, Jip en Janneke, Madelief. Hoe knap geschreven, hoe grappig en
avontuurlijk ook, het brengt niet veel meer dan de dagelijkse werkelijkheid met een
doorgaans wat resoluter en ondeugender hoofdpersoon.
Neem bijvoorbeeld ook het Boekenweekgeschenk 1990 van Annie MG: Jorrie en
Snorrie, een kolderiek verhaal vol hoogstandjes van absurde fantasie. Misschien kent
u het? De president van Kandoetsjistan maakt een proefrit met de jubeltrein, met
ministers uit ons land en met de conducteur Snorrie. Maar er is meteen bij vertrek
al vertraging omdat Jorrie haar ontsnapte egeltjes onder de trein ontdekt. Twee egeltjes
blijken tijdbommen te zijn. Om een ramp te voorkomen achtervolgen Snorrie en
Jorrie op een motor de trein.
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Een mooi fantasieverhaal, een kwart eeuw oud, maar met treinvertraging, protestacties,
allochtonen en een terroristenbom zelfs in onze tijd nog actueel. Toch geen
paradijsboek, omdat het speelt met de werkelijkheid, maar je niet direct in een
droomwereld brengt. Dat geldt ook voor andere hoogstandjes van Annie MG, zoals
Pluk van de Petteflat met zijn kraanwagentje. Een boek, waarin de werkelijkheid
heerlijk vertekend wordt, maar dat herkenbaar als werkelijkheid blijft, ook al komen
er sprekende dieren in voor. Wel van belang natuurlijk, omdat ze je als lezer door
identificatie ondernemender maken. Maar mijn doel was kinderen op weg te helpen
naar een droomwereld en dan zijn de locaties van Paul Biegel geschikter. Het schip
de Nooitlek van De kleine kapitein koerst naar onbekende sprookjeswerelden. Bij
Biegel is de hunkering naar de horizon vol avonturen aanwezig, hij schrijft met het
kleurkrijt van de fantasie. Dat betekent geen kwaliteitsoordeel natuurlijk, maar een
geschiktheidskeuze.
Maar ook Biegel geeft me nog niet de volle mogelijkheid. De mooiste opzet is
naar mijn idee een verhaalfiguur die merkbaar de grens van de werkelijkheid passeert.
Verhalen die realistisch beginnen, overgaan in fantasie en weer in de werkelijkheid
eindigen. Sprookjesachtige verhalen, gevat in een realistische lijst. Die geven je kans
een uitstapje naar de fantasie te maken, terwijl er nog wel contact met de werkelijkheid
is. Het Alice in Wonderland-model dus. Het beroemde verhaal zal de kinderen van
nu niet meer boeien. Het is verouderd door het taalgebruik dat ook in de nieuwste
vertalingen vaak kindvreemd blijft. Ed Franck maakte een van de mooiste
bewerkingen in moderne taal, maar ook hij krijgt het niet toegankelijk voor kinderen
van nu. Wat wil je ook als je het moet hebben over croquet spelen, rupsen die een
waterpijp roken en speelkaart-personages.
Maar waar het hier om gaat: het heeft wel de ideale opbouw. De droomwereld
wordt bereikt via een realistisch opstapje. Alice is een meisje als alle anderen, die
zich verveelt bij een boottochtje. Het is warm, ze wordt slaperig en dan rent ineens
dat beroemde witte konijn met zijn horloge voorbij. Alice valt in een diepe put de
andere wereld binnen, zoals je in een droom in de krochten van het onderbewuste
rolt. De wonderlijk mooie tuin als paradijselijke metafoor duikt op. Aan het eind van
het boek is de werkelijkheid terug: Alice blijkt gedroomd te hebben. Dat is dan wel
hard wakker worden, maar ondertussen bewaart ze de herinnering te hebben geleefd
in een wonderlijke
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fantasiewereld. Het Alice in Wonderland frame is mij goed bevallen. Maar voor de
overstap van werkelijkheid naar fantasie heb je de inmiddels wat versleten droom
niet altijd nodig. Het geschenkboek 2014: Zestig Spiegels is ook zo'n fantasieboek
ingebed in werkelijkheid, maar zonder echte droom.
Ik geef u nu twee voorbeelden van mijn gewroet op weg naar het geluk, één voor
de onderbouwleeftijd (5+), één voor de bovenbouw (9+). Als ik de oude indeling
van Charlotte Bühler volg: eerst voor de sprookjesleeftijd, daarna voor de realistische
fase. Als u een etiket wilt: het eerste de sprookjeswereld, de tweede zou je wat
magisch realistisch kunnen noemen.
Ik wilde een boek schrijven over pesten. Het werd Oscar en de Ornikop, duidelijk
opgezet volgens het Alice in W.-model. Korte inhoud: Oscars moeder is overleden.
Zij hield van mooie kleuren, van vlinders. Ze wist dat Oscar rupsen in een potje
grootbracht, maar ze maakte het niet meer mee dat de rupsen vlinders werden. Oscar
wil de vlinders loslaten op de plek waar ze begraven is. Een eerbetoon aan zijn
moeder, maar het plan loopt spaak, omdat de pesters zijn jampotje tegen de muur
stukgooien.
Wat heeft een slachtoffer als Oscar nu in werkelijkheid nodig om dit wrede pesten
te boven te komen? Ik kwam uit op een viertal aandachtspunten:
1 Begrip en meeleven, een zachte hand en knuffel, woorden van troost.
2 De nare herinneringen proberen te verwerken en ze een plaats geven.
3 Een therapie bespreken voor het vervolg; meer weerstand kweken bijvoorbeeld.
4 Genoegdoening verschaffen, in dit geval door te zien dat de pesters gestraft
worden.
Voor die vier stappen ruil ik de werkelijkheid in voor de milde fantasie van een
helende droom met veel kleur. Bij mij ligt Oscar dus in bed te piekeren als de Ornikop
voor het raam komt. De wonderlijke vogel met het mensengezicht. Hij brengt Oscar
naar de drie eilanden. En op elk eiland duikt iemand op die hem verder brengt: een
koningin, haar vader, de voormalige koning en haar dochter, de prinses. Ze hebben
alle drie een functie die past bij de aandachtspunten.
1 Koningin Karamella is de liefdevolle trooster. Daarnaast geeft ze Oscar
krachttraining en peptalk.
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2 Voor de verwerking staat de oude koning Tikkie Vergat garant. Hij vist de nare
herinneringen uit Oscars hoofd en heeft metershoge ladekastjes om ze voor
goed op te bergen.
3 Onder leiding van prinses Beauty Bobél leert Oscar anders te reageren op nare
gebeurtenissen. Met de mooie kijk verander je het lelijke in het mooie.
4 Oscar krijgt de kans een blik op de strafeilanden te werpen, waar de pesters zelf
ondergaan wat ze het slachtoffer aandeden.
Met behulp van deze drie vorstelijke personen bouwt Oscar aan de verwerking en
zijn weerbaarheid. Hij leert het nare op te bergen, hij wordt sterker, kan de impact
van het pesten relativeren. De lezer reist zo met Oscar mee, raakt in een droomwereld
en komt na identificatie met oplossingen voor zijn problemen terug in de
werkelijkheid. Een klein citaat voor de sfeer.
De koningin loopt op Oscar af.
‘Kom toch verder,’ roept ze, ‘jij lief poezenlijfje. Ik blaas lieve woorden
in je oor, ik wis de tranen uit je ogen. Bij mij vergeet je alles wat in je
hoofd nog prikt.’
De koningin buigt zich voorover. Oscar gaat op zijn tenen staan en kust
haar wang. Het voelt alsof zijn hoofd in een zoet taartje glijdt. Hij ruikt
de pudding die zijn moeder altijd op zondag maakte. Boven de lip van de
koningin ziet hij een moedervlek, precies op de plek waar zijn moeder die
ook had.
‘Lief suikerbroodje,’ zegt de koningin. ‘Kruip maar tegen mij aan.’
De sprookjesachtige droomwereld is voor oudere kinderen (9+) minder geschikt.
Daar past beter een zelf bestuurde inzet van de fantasie. Dat heb ik uitgeprobeerd in
Flessenpost uit Amsterdam. Het is allereerst een spannend verhaal, realistisch tot ver
in het boek, met een eindsprint vol fantasie. Tommie, een jongen uit een
plattelandsdorpje correspondeert met het meisje Charlie uit Amsterdam. Als ze
plotseling de briefwisseling staakt, gaat hij naar het briefadres. Maar daar blijkt ze
helemaal niet te wonen. Hij gaat haar zoeken, lijkt haar ook te vinden, maar ziet haar
dan toch liever in zijn fantasie. Door zijn begeestering maakt hij de fantasie mooier
dan die ooit in
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werkelijkheid had kunnen zijn. De identificatie is zo sterk dat hij de verklarende brief
kan schrijven die Charlie eigenlijk had moeten schrijven.
Wat je in je fantasie mooier maakt is geen leugen. Je maakt een prachtige
droom van wat gewoon was. Ik stap in die droom en ik geloof wat jij
droomt, Charlie. Het schilderij in mijn hoofd is klaar, maar ik weet ook
hoe je vanbinnen bent. Ik heb zoveel aan jou gedacht dat ik eigenlijk jou
ben geworden. Ik ken jou zoals ik mezelf ken. Nooit eerder heeft iemand
een ander beter gekend. Jij en ik, wij lijken op elkaar en we horen bij elkaar
als de helften van een walnoot. Daarom weet ik ook waarom je plotseling
stopte met schrijven. Je hoeft me dat niet te schrijven. Ik ken jou nu zo
goed, dat ik die brief voor jou kan schrijven. Jij zou me dat zo vertellen:
‘Lieve Tommetietom, malle monnik uit de Blauwlanden,
Het trilt in mijn buik als ik aan jou denk, Tommie.’
Flessenpost uit Amsterdam is deels een brievenroman. Dat gaf me twee invalshoeken.
Tommie en Charlie sturen de paradijsfantasie aan. En Charlie brengt ook nog een
ander belangrijk aspect onder de aandacht, namelijk de hunker naar feitenkennis.
Over dat tweede aspect hebben we het nog niet zo gehad. Alles wat mensen ons
vertellen of wat we lezen roept een beeld op dat we moeten herkennen. Dat lukt
alleen als er niet te veel beelden ontbreken in ons beeldarchief. Als het begrip
onbekend is of het woord niet naar het goede beeld verwijst, loopt het lezen en
daarmee ook de pelgrimstocht naar het geluk vast. Ironie, humor, beeldspraak zijn
vaak het struikelblok. Als je in een boek leest: ‘Hij liep als een reiger’, heb je daar
alleen iets aan als je ooit een reiger met trage pas hebt zien schrijden. Een begrip kan
ook geheel ontbreken. Als je niet weet wat een boleet of profeet is, kun je er niet
over dromen.
Gelukkig hunkeren de meeste kinderen zo rond de tien jaar van nature naar kennis.
Maar het grootste deel van een kinderleven gaat toch freewheelend voorbij. Terwijl
de wereld zo vol is met verbijsterende ervaringen van mensen, ontdekkingen,
uitvindingen. Zo vol met mooie dingen en interessant leven van mens en dier. Maar
dan moet je die wel aanbieden, want niet elk kind reist zelf naar de Galapagoseilanden.
En je moet het stimuleren,
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kennisverwerving heeft in onze tijd immers zware concurrentie van mobieltjes en
games. Ik had in mijn jeugd de encyclopedie van Blue Band Ik weet het. Een
alfabetisch opgezet boek, vol met feiten en plaatjes. Ik meen 250 plaatjes, waarvoor
onze familie 250 pakjes margarine moest wegwerken. Maar het was de moeite waard,
want de plakplaatjes gingen toen nog niet alleen over voetballers. Zodoende wist ik
als tienjarige dat ‘de auerhaan de naam is van het grootste der Europese boshoenders’
en dat de zeelt ‘een olijfgroene zoetwatervis was die tot de karpers behoorde.’ De
onschatbare betekenis van non-fictie! Werk aan de winkel voor Jan Paul Schutten
dus, in samenwerking met Koos Meinderts dan graag. Een gedicht van Koos Meinderts
heet Weten, weten, ik wil alles weten:

Ik wil alles weten
Weten, weten, ik wil alles weten
Weten, weten, ik wil alles weten
Hoe heten de planeten
Wat zijn eigenlijk kometen
En hoe groot is het heelal?
Is de aarde nou geschapen
Of begon het met een knal?
Ik wil weten waar het eindigt
En hoe dat gebeuren zal
Ook weer met een knal?
Weten, weten, ik wil alles weten
Weten, weten, ik wil alles weten
Hoe heten de profeten
En hoe komt het dat we zweten
En hoe klein is een atoom?
Is het zeker dat we leven
Of is alles maar een droom?
Kunnen dieren denken, denk je
Kun je praten met een boom
Of alleen maar in je droom?
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Weten, weten, ik wil alles weten
Zijn boleten om te eten
Is verliefdheid ook te meten
En hoe lang is een Chinees?
Poetst een olifant zijn tanden
Heeft een vis nooit watervrees?
Kunnen beren broodjes smeren
Hoeveel weegt een pimpelmees
Heel erg weinig naar ik vrees

Los van locatie of compositie geeft een schrijver zijn hoofdpersoon vaak terloopse
kennisinjecties mee, bijvoorbeeld een gunstige eigenschap van de hoofdpersoon.
Zoals Koos het in zijn gedicht ook doet. In de hoop dat de lezer sympathie voor de
verhaalfiguur krijgt en tot navolging komt. Het meisje Charlie in Flessenpost
verzamelt bijvoorbeeld IF-jes: Interessante Feiten. Curieuze waarheden, soms
verzonnen (*) feitjes.
IF 167: De componist Mozart had een spreeuw die een stuk uit een
pianoconcert kon nafluiten. Mozart had de vogel in 1784 voor vier cent
gekocht in een dierenwinkel.
IF 227:* Koning Hitsporas II van Perzië was in het jaar 52 v. Chr. zo
verliefd op een Abessijnse koningin dat hij haar een brief van 81 meter
lang schreef. Hij was 81 jaar en zij 18!
Elkaar zo'n weetje vertellen is mooier dan een mop. Ik ben er zelf nog altijd gek op.
Mijn allerlaatste boek gaat over zaken om over te denken, te praten. Mooie dingen
en bijzondere mensen. Kunst en curiositeiten. En vooral interessante feitjes: Mijn
moeder is een paradijsvogel.
Er rest ons nog één vraag. Boeken die meer brengen dan de werkelijkheid, boeken
die je helpen het geluk te bereiken, die ook je kennis vergroten, zijn dat boeken die
zoveel moeilijker zijn dan wat nu de markt domineert? Kinderen willen zonder onze
bemoeienis doorgaans actie en als het kan moet het niet al te ingewikkeld zijn. Is
een realistisch boek dan niet gemakkelijker dan zo'n paradijsverhaal, waar je kennis
voor moet vergaren over
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boleten en de oerknal, waar dan ingewikkelde hersenactiviteit bij loskomt? Allereerst:
die hersenactiviteit vergt geen inzet, die komt vanzelf. En die actie kan toch ook in
een moeilijk boek zitten? Wat is trouwens moeilijk? Ik hou niet van uitspraken als:
‘Ik ben al blij als ze lezen, geeft niet wat.’ En discussies over schrijven voor 4 of
4000 lezers? Ik vind dat die 4000 moeten lezen wat die 4 uit zichzelf al doen. Ik
geloof dat we goed doen als we niet toestaan dat kinderen boeken lezen die alleen
maar een slap aftreksel van de werkelijkheid geven. Ik geloof dat het goed is als alle
kinderen kennis maken met pakweg Toon Tellegen, ook al schrijft hij niet direct
paradijsboeken en maakt hij soms zinnen van een halve bladzijde lang. Wat is dat
voor onzin om te zeggen dat hij te moeilijk is voor kinderen. Zijn we soms te bang
voor kennis? Je leert toch pas als het moeilijk is, als je op de grens van het niet
begrijpen zit. En als het echt moeilijk zou zijn, waarom lezen ouders, leraren een
boek dan niet samen met kinderen.
O, heden, zo vlak voor de eindstreep lijkt er toch nog de treurnis van
waarom-vragen boven te komen? Zoiets als: Waarom praten ze in het onderwijs zo
weinig met kinderen over boeken? Waarom kun je op veel scholen zo weinig fictie
lezen? Waarom stoppen we vaak met voorlezen als een kind wat ouder is? En als er
een kringgesprek is, hoeven de belevenissen in het weekend toch niet te domineren.
We kunnen ook praten over het tuintje dat Tellegens walvis op zijn grote rug wil en
de sprinkhaan die de inrichting verzorgt. Als je gaat nadenken en praten over die
dikke vis en de sprinkhaan met zijn mini-kruiwagentje, ben je al bezig de poort naar
de fantasie open te wrikken.
Dames en heren: de eindstreep lonkt. Ik ga zo meteen stoppen, ik vermoed dat u
ook nog even net als die olifant van Tellegen aan de lamp wilt hangen of taart wilt
eten met een boktor. Ik ben me ervan bewust dat ik maar één aspect van het belang
van lezen heb bekeken, namelijk het paradijs-gevoel. Of het nu via een echt boek of
een e-book is, via tablet of papier, zelf lezend of luisterend naar een voorlezer, het
maakt niet uit. Zonder de droomwerelden van het verhaal komt een kind tekort. Als
je eenmaal de poort naar de fantasie hebt gevonden, wacht je een bijzonder leven.
Het medicijn van het verhaal geldt voor schrijvers, voor kinderen, voor volwassenen
tot in het bejaardentehuis.
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We zitten hier in een echt museum. Dank voor de gastvrijheid aan Aad Meinderts,
de schatbewaarder van dit Literatuurpaleis, aan de dartele nimf Merel die alles zo
goed voorbereidde, aan IBBY, Stichting Lezen en het Letterenfonds. In het bijzonder
aan hen die me uitnodigden, de grootvorstin van de jeugdliteratuur Helma van Lierop
en de overal opduikende boektitaan Toin Duijx, Titoin Duijx dus!
Ik wil u allemaal danken dat u zo aardig bent geweest om naar mij te luisteren,
dat u daar soms zelfs een lange reis voor hebt gemaakt en er voor hebt betaald. Niet
zoveel als in het museum voor David Bowie of Jeroen Bosch, maar vooruit het is
Jeugdliteratuur. U hebt in ieder geval de productie van oxytocine bij mij zo doen
toenemen dat ik u stuk voor stuk aan het hart zou willen sluiten. Ik wens u geluk toe
in uw werkelijk leven en in het paradijsje van uw fantasie.2

2

Het antwoord op de vervelingsvraag luidt: Bilzekruid, alruin en monnikskap vormden de xtc
van de Middeleeuwen. Identificatie via het boek was pas mogelijk na de uitvinding van het
boek.
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Dwars door de woestijn (met bagage)
Woutertje Pieterse Lezing 2016
Floortje Zwigtman
Wat heb je nodig voor een reis door de woestijn?
Voldoende water lijkt mij een goed idee. Een zonnebrandcrème factor 30.
Bedekkende kleding. Een jeep met airco en voldoende benzine. Eten voor een week
of twee.

De grootvader en zijn kleinzoon die ik op mijn beeldscherm zie, hebben niets van
dit alles. Beiden dragen niet meer dan een lendendoek. Hun enige bagage is een lange
speer, gedragen door de grootvader.
Voor de kleinzoon is dit zijn eerste tocht door de Outback, voor de grootvader zijn
laatste.
Ze volgen een onzichtbare en oeroude weg die niet op een kaart uit te tekenen valt.
Je moet hem zingen of dansen, deze weg. Het is een lied van duizenden jaren oud,
een van de Songlines van de Australische Aboriginals: wegwijzer, overlevingsgids,
geschiedenisles en scheppingsverhaal ineen. Een

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

119
lied over wegen, waterbronnen, rotsen, dieren en planten. De grootvader moet het
tientallen keren hebben gehoord en honderden keren hebben herhaald. Zijn kleinzoon
hoort het nu voor het eerst.
In 2015 maakte Oprah Winfrey de tv-serie Belief, waar de reportage over Terry
Gondadila en zijn kleinzoon een onderdeel van was. De serie verkende de persoonlijke
betekenis van religie voor mensen overal ter wereld. Een verfrissende kijk in een tijd
waarin religies vooral beoordeeld worden op dogmatiek en al dan niet soepele
inpasbaarheid in een moderne Westerse samenleving.
Hoewel die invalshoek in de VS vrijwel onopgemerkt bleef - daar ging het vooral
over de dalende kijkcijfers van Oprahs productiemaatschappij - leverde hij bij tijd
en wijle memorabele tv op.
Tv die inzicht biedt in een voor sommigen bekende, voor anderen inmiddels totaal
vreemde wereld: een wereld die zich niet op de bladzijden van een roman afspeelt,
maar waarin toch alles een betekenis heeft. Waarin de rots die je daar - dáár - voor
je ziet een rol speelt in een verhaal van lang, lang geleden. Waarin een ziekte of
handicap niet als zinloos lijden wordt ervaren, maar als een proeve van liefde en
opoffering wordt gezien. Waarin goedkope gipsen beelden tranen van bloed kunnen
huilen. Herinneren we ons nog hoe het is te leven in een wereld zo vol betekenis?
Ik geloof dat velen van ons hiervoor moeten terugkeren naar onze vroegste jeugd,
toen een stoel een boot, een bus of een vliegtuig kon worden, toen het monster onder
je bed tegelijkertijd wèl en niet bestond en Sinterklaas gemakkelijk duizend jaar oud
kon worden, want hij was toch zeker Sinterklaas?
Als kinderen denken we allemaal in symbolen, anders zou ons fantasiespel maar
armoedig zijn. Zelfs de meest realistische speelgoedauto is niet ‘echt’ en het mooiste
prinsessenkroontje niet van 18 karaats goud. Het is een aangeboren menselijke
eigenschap om symbolen te hanteren. Een eigenschap die ons taal bracht, het schrift,
verhalen, mythen, legenden en religie. We leven in een wereld die dankzij dit
vermogen meer is dan hij lijkt te zijn - of waarschijnlijk ook ìs.
Want in de loop der eeuwen is onze wereld steeds meer onttoverd geraakt. In vele
opzichten is dit een goede zaak. We zullen nu geen oud
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vrouwtje en haar zwarte kat meer verbranden wanneer er een epidemie uitbreekt,
maar gaan op zoek naar een medicijn. Door de wereld te zien zoals hij werkelijk is,
redden we levens, niet alleen van ziekte, maar ook van onwetendheid en redeloze
haat.
Maar tegelijkertijd verloren ook veel zaken hun verhaal. De zwarte kat was niet
langer de familiair van de heks, een wezen met een persoonlijkheid en een besef van
goed en kwaad, maar een met pels bedekte machine. Het landschap vertelde niet
langer van reuzen, versteende vrouwen en de voetstappen van voorouders, maar van
vulkanisme, erosie en aardlagen en de voorouders zelf waren niet meer de
beschermgeesten en bronnen van wijsheid die ze ooit waren geweest. Vergeten en
geestloos lagen ze in het graf, hun verhalen niet langer van belang, ingehaald door
nieuwe inzichten en een streven naar vooruitgang, waarbij je losmaken van het
verleden de sleutel naar wijsheid en zelfrealisatie was.
Niet dat de wetenschap geen nieuwe verhalen aanreikte - het verhaal van de
ontwikkeling van het leven op aarde is in mijn ogen het meest fascinerende ooit maar lange tijd verbood ze zichzelf deze verhalen te vertellen op een manier die
niet-wetenschappers kon raken of boeien. Angst voor irrationaliteit en het projecteren
van een al te mensgerichte kijk op de wereld, maakte wetenschappers huiverig voor
fascinatie en verwondering, voor persoonlijke betrokkenheid en empathie, de haken
waarmee een verhalenverteller zijn toehoorders vangt. Verhalen werden tabellen,
gedachten en gedragingen reflexen. Rationaliteit was het gezonde dieet waarop de
mensheid moest gedijen.
Alleen... het werkte niet. Of slechts deels. Tot hun frustratie moesten wetenschappers
concluderen dat niet iedereen zich voor de poorten van hun nieuwe, heldere wereld
verdrong. Sommigen aarzelden op de stoep. Anderen wilden graag nog een aandenken
uit hun oude thuis meenemen: een horoscoop, een zakje alles-genezende groene thee,
een Sint-Christopher, een geloof in Iets of Iemand Ergens Misschien. Weer anderen
zetten botweg hun hakken in het zand, weigerden binnen te gaan en begonnen met
stenen te gooien.
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Geschokt verschansten de dienaren van de Rede zich in hun torens en schudden hun
wijze hoofden. In hun rationaliteit waren ze voorbij gegaan aan de aangeboren
irrationaliteit van de mensheid. Er zat niets anders op dan dit anachronistische
bijgeloof te verklaren tot het nieuwe Absolute Kwaad.
Maar laten we terugkeren naar de woestijn. Wat hebben de grootvader en zijn
kleinzoon die daar nog steeds de oude Songlines volgen te maken met ons verlies
van verhalen? Het verband wordt duidelijk als we op onze schreden terugkeren en
getuige zijn van het begin van de reis. Deze vangt aan in de moderne wereld, op de
veranda van een hedendaags Australisch huis, ver van de Bush. De kleine jongen
die zijn grootvader volgt, lijkt zo slecht toegerust voor een tocht door de dorre
wildernis dat je bijna geneigd bent de kinderbescherming te bellen. Te voet, dwars
door de Australische binnenlanden, met een terminaal zieke bejaarde, dat kan toch
niet! Maar het kan wel. Het moet zelfs.
De geschiedenis van de Aboriginals is er een van de vervolging van mensen en
verhalen. Tot nog enkele decennia geleden was er sprake van een systematische
uitroeiing van hun cultuur door Europese kolonisten. Eerst de missionarissen, in hun
overtuiging dat iemand die slechts in een lendendoek rondliep een goddeloos en
verdorven mens moet zijn. Daarna door landverhuizers met hun eigen geloof in
evolutie en blanke superioriteit die de Aboriginals onder de ‘interessante diersoorten
van Australië’ schaarden en bij tijd en wijle onder het jachtwild. En ten slotte door
een overheid die Aboriginalkinderen ontvoerde om hen in kostscholen, die veel weg
hadden van tuchthuizen, een moderne Westerse opvoeding op te dringen, die er op
gericht was de band met hun ouders en hun cultuur te verbreken.
Het resultaat was een keten van verloren generaties, die niet meer mochten leven
zoals ze wisten te leven, beroofd waren van hun identiteit en zelfwaarde, gevangen
in een vicieuze cirkel van armoede, alcoholisme en criminaliteit. Er waren geen
zekerheden meer, geen verhalen, geen Songlines die je thuisbrachten wanneer je ze
volgde.
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Wie vergeet wie hij is, kan alles worden. Ook een Un- of Untermensch, als je dat
maar vaak genoeg wordt verteld.
Het is daarom dat de kleinzoon de voetstappen van zijn grootvader moet volgen, dat
hij de danspassen en de verhalen moet leren. Ze vormen zijn bagage op de reis door
de woestijn. Alles wat hij nodig heeft om geestelijk en lichamelijk te overleven.
Verhalen vormen het collectieve geheugen van volken als de Aboriginals en reiken
soms wel tientallen generaties terug in de tijd. Bovendien blijken ze vaak verrassend
betrouwbaar te zijn.
Zo werd het al meer dan anderhalve eeuw vermiste schip van pool-ontdekker Lord
Franklin gevonden op aanwijzingen van Inuït die in hun jeugd verhalen over een
stuurloos ronddrijvend spookschip hadden gehoord.
Onze eigen collectieve herinnering lijkt in vergelijking maar een kortetermijngeheugen
te zijn. Natuurlijk, we weten zo ongeveer wel wie Michiel de Ruyter was - we hebben
de film gezien - maar wie buiten de canon van nationale heldenverering valt, is een
volkomen onbekende, vergeten Nederlander. Wie weet nog hoe zijn grootvader
leefde? Wie kent zelfs de naam van zijn betovergrootvader nog?
We zijn een samenleving waar verandering op verandering volgt. Houd een jongere
van vijftien een computerdiskette voor en hij zal hem hoogstwaarschijnlijk niet eens
herkennen als iets dat ook maar in de verste verte iets met zijn tablet te maken heeft.
Kennis veroudert snel en lijkt daarom niet de moeite waard om bewaard te worden.
Tradities en levenservaring zijn uit de mode, sinds de Babyboom-generatie zich in
de jaren zestig bevrijdde van de al te starre heerschappij van schoolmeester, heer des
huizes en dominee. Luisteren naar oude lullen die over hun jeugd vertellen behoort
nu eenmaal niet tot het lijstje van opwindende jongerenactiviteiten.
Maar wie maar lang genoeg jong is, wordt vanzelf oud en ook wilde haren worden
grijs. De Babyboomgeneratie heeft de grootouderleeftijd bereikt, de
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leeftijd waarop het verleden zoveel interessanter wordt, omdat je zelf binnenkort
verleden tijd zult zijn. Er komen vragen naar boven die niet meer door, reeds
overleden, ouders, ooms en tantes beantwoord kunnen worden en menigeen
onderneemt de tocht naar het gemeentearchief, waar bewaard is gebleven wat de
ambtenarij de moeite waard vond om te bewaren: de geboorte- en sterfdag, het
huwelijk met..., misschien de koopakte van een huis. Het is niet veel, wat er
overgebleven is, nauwelijks een verhaal.
‘Waarom hebben ze nooit meer verteld?’ ‘Waarom heb ik dit nooit opgeschreven?’
Persoonlijke herinneringen lijken meer waarde te krijgen als ze verloren zijn.
Maar welke waarde hebben ze nu eigenlijk?
Waarom is het zo'n groot verlies dat we vergeten lijken te zijn dat we allemaal
verhalenvertellers zijn, met een verhaal dat de moeite waard is?
Ik had het geluk op te groeien in een familie van vertellers. Mijn beide ouders waren
leerkrachten en wat een leerkracht in die tijd zonder digitale hulp-middelen vooral
deed, was: verhalen vertellen.
Had je een goede verteller als docent, dan luisterde je ademloos, trof je een
oeverloze ouwehoer, dan verveelde je je dood.
Mijn ouders beheersten gelukkig de kunst van het vertellen, net als mijn oom en mijn
neven en nichten, afkomstig uit een gezin waarin alles aanleiding was tot een
smakelijk verhaal of een pittige discussie: van het feuilleton in de Zierikzeesche
Nieuwsbode tot de prijs van een ‘aftands paard’ in de advertentierubriek.
Dat had tot gevolg dat ik als kind opgroeide in verschillende werelden: in het
nieuwbouw-Nederland van de jaren zeventig, maar ook in het land waarin mijn
familieleden waren groot geworden: het land van crisis, bezetting en wederopbouw.
Wat ik hier als jonge toehoorder zonder het te weten leerde, was dat mijn manier van
leven niet de enige was. Er was een tijd geweest dat water niet uit de kraan, maar uit
de pomp kwam, dat de olielampen die op de kast antiek stonden te zijn gebrand
hadden, dat de tractoren op het land paarden waren.
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Zoals het in mijn jeugd was, zo was het niet altijd geweest en zou het ook niet altijd
blijven. Dit was niet het ‘Eeuwige Normaal’. De vrede en welvaart die ik kende,
waren geen vanzelfsprekendheid.
In de jaren veertig en vijftig waren mijn ouders allebei oud genoeg om later ‘de
beste’ verhalen te kunnen vertellen: die over de Oorlog en de Watersnoodramp.
Allebei waren ze een heel klein onderdeel geweest van een heel groot verhaal over
de vernietigende krachten van natuur en menselijke waan.
Net niet joods genoeg om vervolgd te worden was mijn overgrootmoeder toch
doodgeschoten door een Duitse soldaat omdat haar hond blafte. Net te stevig om in
te storten was het eerste huis tussen dorp en dijk geweest, dat leek te ademen met
elke golf die tegen de muren drukte.
Te jong om het in woorden uit te kunnen drukken leerde ik dat vrede en veiligheid
beschermd moesten worden en dat zelfs voortdurende waakzaamheid niet altijd
genoeg was om het tij van de geschiedenis te keren.
Ik groeide dus op met bagage, een vermoeden dat de wereld niet zo stabiel was als
een kind, afkomstig uit een harmonieus gezin, reden heeft om te geloven. Maar was
dit bagage die zwaar woog?
Vele grote verhalen worden binnen een gezin met kleine kinderen maar liever niet
verteld. De bepalende momenten in ons leven krijgen in Nederland maar zelden
woorden toebedeeld. De storm van de eerste liefde, de aardschok van een sterfbed,
de gebeurtenissen die ons gevormd hebben, we zwijgen erover.
Waarom eigenlijk? Is het de angst de onbezorgde kindertijd die we onze zonen en
dochters benijden te verstoren? Misschien. We weten allemaal dat er een andere tijd
zal komen, waarin een veilig thuis niet meer zo vanzelfsprekend is. Wees nog maar
even kind, kind. Maar misschien is het ook onze eigen angst voor gebeurtenissen die
ons comfortabele leven bedreigen. We zijn er zo goed in geslaagd het gevaar uit onze
wereld te bannen. Een deel van de bagage van zorg en verantwoordelijkheid hebben
we achter ons kunnen laten. Ons leven hangt niet af van een waterput onderweg of
een slang tussen het dorre woestijngras. Zelfs al whatsapp-end door het drukke
stadsverkeer komen we meestal wel levend thuis. De dood is iets van later.
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We kunnen hem jarenlang op afstand houden met medicijnen en vastberaden
ontkenning.
Misschien is het ook onze minachting voor het verleden. Het idee dat zelfhulpboeken,
reclames en geschiedeniswetenschappen ons voorhouden: dat de mens - de mensheid
- voortdurend aan het doorgroeien is naar iets beters. Ons jongere zelf was dwazer,
maakte fouten die we nu niet meer zullen maken. En wat voor onszelf geldt, geldt
zeker voor het vroegere mensdom, met zijn godsdienstoorlogen, gebrek aan hygiëne
en bijgeloof. Onze voorouders hebben ons niets te leren. Zelfs hun fouten niet. En
omdat we zo weinig van hen onthouden hebben, kost het ons geen enkele moeite om
onszelf als fundamenteel anders te zien. Superieur.
Maar misschien is het ook wel onze twijfel aan ons eigen verteltalent die onze
aarzeling om te spreken verklaart. Het vertellen van verhalen is in de afgelopen eeuw
steeds meer een zaak van specialisten geworden. Schrijvers, die een intieme relatie
met de Muze werden toegedicht. Filmregisseurs en gameontwikkelaars die zoveel
spannender verhalen kunnen vertellen dan wij zelf, compleet met explosies en special
effects. Wie wacht nog op een verhaal van Grootje-bij-de-haard?
Wat ook de reden is, merkwaardig is het wel dat in een tijd dat elke week wel een
studie over het belang van lezen wordt gepubliceerd, het belang van vertellen wordt
vergeten. Vaders wordt een prentenboek in de handen gedrukt: Lees voor, wees een
role model. Maar waarom zou een vertellende vader geen role model kunnen zijn?
Iedere ouder heeft lang genoeg geleefd om zijn kind iets van waarde te kunnen
meegeven.
Dat kan, zoals in mijn geval, de waardevolle ervaring zijn dat er vele werelden en
vele manieren van leven bestaan. Het kan ook het verhaal zijn van een ouder of
grootouder die zich door bloed, zweet en tranen onze tegenwoordig zo burgerlijke
droom van financiële onafhankelijkheid wist te bereiken. Het verhaal van een ander
land dat nooit werkelijk verlaten is. Het verhaal van een hemelse of al te menselijke
god die van zijn voetstuk donderde. Welk verhaal het ook is, het zal ons iets vertellen
over de mensen en de wereld die
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ons gevormd heeft. Het zal gekleurd zijn en vaak in tegenspraak met andere verhalen.
Geen officiële geschiedenis en geen propaganda voor een groot ideaal, maar een
kleine geschiedenis, op menselijke maat. Geschiedenis die draagbaar is en in een
knapzak past: hier, dit neem je mee.
In een tijd waarin de houdbaarheid van een verhaal vaak niet meer dan enkele dagen
is - de levensspanne op de sociale media - is het van belang kinderen verhalen mee
te geven die wortelen in de tijd. Wie weet wie hij is en waar hij vandaan komt, kan
altijd nog verdwalen, maar nooit zichzelf kwijtraken.
Als schrijvers en uitgevers van kinderboeken bieden we kinderen verhalen aan. En
hoewel we gelukkig niet meer de goedbedoelende, betweteriger opvoeders van
vroeger zijn, vinden we het nog steeds prettig om kinderen iets mee te geven dat hen
gelukkige, evenwichtige mensen maakt. En laten we daar vooral mee doorgaan!
Maar laten we niet vergeten dat iedereen, ook wie nooit een letter op papier zal zetten,
een verhaal te vertellen heeft. Die verhalen hebben waarde: ze moeten verteld en
gehoord worden. Ze vormen de bagage op onze tocht door de woestijn.
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‘Het zal je maar gezegd worden: dat je niet klopt’
Over het mengelmoesje van literatuur en non-fictie in de
dierenportretten van Bibi Dumon Tak1
Frauke Pauwels
‘Jij maakt eigenlijk wel fictie van de non-fictie hé, op die manier?’ Met die bedenking
bij het werk van Bibi Dumon Tak legt Sylvia Vanden Heede (Bessemans, 2013, p.
264) een pijnpunt van vele informatieve boeken bloot. Want mag je, zoals Bibi
Dumon Tak dat doet, dieren beschrijven vanuit je eigen referentiekader - en dus
vermenselijken? Kan je beslissen dat de atlasvlinder aandacht krijgt uit
verontwaardiging over het feit dat die geen maag en zelfs geen mond heeft? Mag je
het zevenstippelig lieveheersbeestje afschilderen als een ‘rotzak’, omdat hij andere
soorten verdringt? Vragen als deze vertrekken vanuit het idee dat non-fictie de
werkelijkheid zo getrouw en objectief mogelijk moet weergeven. Er is echter steeds
meer aandacht voor non-fictie die buiten die lijntjes kleurt, informatieve boeken
waarin
de auteur de objectieve werkelijkheid [benadert] op een subjectivistische
wijze, als een fictieschrijver dus. Zij/hij vormt de realiteit om tot een
meeslepend en spannend verhaal, maar het blijft wel gaan om de, weliswaar
op een bepaalde manier geordende, feiten. (Van den Hoven, 2011, p. 117)
Naar analogie met de volwassenenliteratuur zijn deze non-fictiewerken met bijzondere
aandacht voor stijl ‘literaire non-fictie’ gaan heten. Nieuw is dit (sub)genre niet, net
zomin als dat het uniek is voor kinder- en jeugdliteratuur. In het kielzog van de New
Journalism-beweging uit de jaren zeventig was de stem van de journalist steeds
nadrukkelijker aanwezig en evolueer-

1

Dit artikel bouwt voort op de masterproef waarmee ik in 2014 de master
Literatuurwetenschappen afsloot. Ik bedank Vanessa Joosen voor haar motiverende
begeleiding.
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den ‘neutrale’ nieuwsberichten naar subjectieve en verhalende reportages. Ook
non-fictie in boekvorm nam nieuwe vormen aan.
Opvallend is de recent toegenomen aandacht voor dit genre in de kinder- en
jeugdliteratuur, ook in de vorm van literaire bekroningen. Zo won in Vlaanderen Bas
Haring in 2002 de Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs met Kaas en de evolutietheorie,
en volgden nadien onder meer Kinderen van Amsterdam (Jan Paul Schutten, Gouden
Griffel 2008), Wild verliefd (Ditte Merle, Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs 2010) en
Het raadsel van alles wat leeft (Jan Paul Schutten, Nienke Van Hichtum-prijs 2013,
Gouden Griffel 2014). Pas nog prijkten Een aap op de wc (Joukje Akveld) en Stem
op de okapi (Edward van de Vendel), beiden met illustraties van Martijn van der
Linden, op de nominatielijst van de Woutertje Pieterse Prijs 2016.2

Ook de dierenverhalen en -portretten van Bibi Dumon Tak behoren tot die literaire
non-fictie voor de jeugd. ‘Koningin van het genre’, noemde recensente Miriam
Noorduijn (2014, p. 17) haar - een titel die steunt op de vele lovende recensies en de
bekroning met, onder meer, de Gouden Griffel (2012) voor Winterdieren en een
Zilveren Griffel (2007) voor Bibi's bijzondere beestenboek. Dumon Tak heeft
‘non-fictie voor kinderen naar een hoger niveau getild’ en ‘schrijft non-fictie alsof
het literatuur is’ (De Veen, 2012). Kritieken en juryrapporten van haar werk roemen
de inzet van ‘literaire middelen’ zoals ‘speelse vergelijkingen, een vleugje verbeelding,
een directe toon’ (De Veen, 2012) en haar ‘beeldend[e] en spreektalig[e]’ taalgebruik
(Maliepaard, 2011) waarbij ze ‘de lezer rechtstreeks en zelfs redelijk brutaal
aan[spreekt]’ (Jordens, 2013). Ook dat ze dieren tot ‘echte personages, met een eigen
karakter’ maakt (Joosen, 2013), krijgt veel waardering. Precies dat wat voor de ene
haar werk boven de rest uittilt, is voor de ander een reden om er vragen bij te stellen:
wordt non-fictie zo geen fictie?

2

Stem op de okapi won uiteindelijk de prijs.
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Ook als het in non-fictie verwachte realisme zo op de helling wordt gezet, worden
informatieve tekstvormen bewust met literaire en narratieve technieken vermengd.
Waarom dan? Wat is de rol van antropomorfisering in non-fictieboeken? En wat is
die van andere elementen, zoals de verteller? Die verteller is immers vaak nadrukkelijk
aanwezig in boeken die als ‘literaire non-fictie’ worden gecategoriseerd - een
opvallend contrast met jeugdliteraire fictie, waarin een al te nadrukkelijke verteller
(doorgaans) het onderspit moet delven ten voordele van belevende personages. Komt
die een enkele keer toch in fictie voor, dan wordt die vaak ervaren als belerend of
oubollig.

Onder de cognitieve microscoop
De aanwezigheid van antropomorfisering en verteller in de tekst mogen dan afwijken
van de verwachtingen tegenover non-fictie, er is onmiskenbaar ook de referentie aan
de wereld buiten de tekst. Non-fictie gaat nadrukkelijk de relatie aan met de
werkelijkheid buiten het boek en heeft de intentie die zo accuraat mogelijk weer te
geven. Cognitieve literatuurwetenschap onderzoekt de interactie tussen auteur, tekst,
context en lezer en vormt dan ook een geschikt theoretisch kader voor de opgeroepen
vragen. Ik spits me in dit artikel voornamelijk toe op de ‘possible worlds’-theorie,
zoals uitgewerkt door Marie-Laure Ryan in Possible Worlds, Artificial Intelligence
and Narrative Theory (1991) en in Narrative as Virtual Reality (2001).3 Aan de basis
van die theorie ligt de idee van een centrale ‘feitelijke wereld’ - de werkelijkheid
waarin wij leven - die omgeven wordt door mogelijke werelden. De ‘wereld’ die
gegenereerd wordt door een tekst(deel), is zo'n mogelijke wereld - ook andere
kunstvormen of dromen kunnen een dergelijke wereld creëren. Hoe meer een
mogelijke wereld deelt met de feitelijke wereld, hoe dichter bij dat centrum (van de
feitelijke wereld) die zich bevindt en hoe minder moeite het de lezer kost er als het
ware deel van uit te maken. Breekt de mogelijke wereld natuurwetten door
bijvoorbeeld sprekende dieren in te lassen, dan schuift die mogelijke wereld verder
op naar de periferie. Een dergelijke

3

In Reading for Learning (2014) toetst ook Maria Nikolajeva de bruikbaarheid van dit kader
(binnen de ruimere context van cognitieve literatuurstudie) voor het onderzoek naar kinderen jeugdliteratuur, zij het beperkt tot fictie en voornamelijk gericht op het verwerven van
socio-emotionele kennis.
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narratieve ingreep vormt op het eerste gezicht een obstakel voor de lezer van
non-fictie: de wereld die de auteur wil voorstellen, wordt verder weg geplaatst en
net een zekere herkenbaarheid voor de lezer werkt een gevoel van authenticiteit in
de hand. Toch kan die ingreep ook een positief effect hebben. Afwijkende elementen
versterken immers de cognitieve processen en stimuleren zo het leren (Nikolajeva,
2014, pp. 36-37). Bovendien brengt non-fictie vaak nieuwe informatie, waardoor
wat van de feitelijke wereld deel uitmaakt, minder gekend kan zijn dan een
verhaalwereld waarmee de lezer is vertrouwd.
Noemt Dumon Tak de hengelvis dus een ‘monster’ met ‘enorme ogen, buitensporig
grote kaken en tanden als zwaarden’ en situeert ze die bovendien ‘in de waanzinnige
duisternis van de diepzee’ (Bibi's bijzondere beestenboek,4 p. 14), dan nodigt ze de
lezer als het ware uit om de wereld van de hengelvis te beleven als een fantasiewereld.
Een enkel element uit die bekende verhaalwereld is genoeg voor de (kind)lezer om
zich naar die mogelijke verhaalwereld te verplaatsen. Die ‘recentering’, of
herpositionering van het centrum van de feitelijke wereld naar een mogelijke tekstuele
wereld, beschouwt Ryan als essentieel kenmerk van de fictionele leeshouding (2001,
p. 103).
Een dergelijke leeshouding gaat op het eerste gezicht lijnrecht in tegen de intentie
van non-fictie. Toch wordt precies die herpositionering in de literaire kritiek als
waardevol beschouwd. De verdieping of onderdompeling in een andere wereld, ‘alsof
al dat mooie, verrassende en interessante voor je ogen ontdekt wordt’ (‘Juryrapport
Van Hichtum-prijs 2013’), dát is de kracht van literaire non-fictie.
De opbouw van een tekstueel universum en de relatie ervan met de feitelijke
wereld, zoals uitgewerkt in de ‘possible worlds’-theorie, laten me toe te verklaren
hoe die immersieve leeservaring verzoenbaar is met de referentiële intentie van
non-fictie. Antropomorfisering hoeft dus niet per definitie te botsen met de vereisten
van non-fictie. Meer zelfs, deze techniek kan bijdragen tot wat dergelijke informatieve
boeken (onder meer) willen doen: de kennis van de lezer vergroten. Ook vanuit de
optiek van Maria Nikolajeva kan immers precies de verschuiving naar een andere,
mogelijke wereld leer-

4

In het vervolg van het artikel zal dit boek aangeduid worden als BBB.
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processen versterken. Uit de analyse van enkele fragmenten uit de dierenportretten
van Bibi Dumon Tak zal blijken dat de verteller daarbij van cruciaal belang is. Dat
Ryan precies dit narratieve element buiten beschouwing laat, is dan ook opmerkelijk.

Op de ontleedtafel
Mens of dier? Of allebei?
Het zal je maar gezegd worden: dat je niet klopt. Dat je een zoogdier bent,
met vogeltrekjes en reptielengedrag. Dat je een mengelmoesje bent van
een eend, een bever en een mol. Dat je eigenlijk op alles en iedereen lijkt,
behalve op jezelf. (BBB, 2006, p. 57)
Deze beschrijving van het vogelbekdier lijkt wel een metafoor voor non-fictie in de
jeugdliteratuur. Wordt jeugdliteratuur al gekenmerkt door een dubbele
geadresseerdheid, en richt ze zich behalve tot de kindlezer onvermijdelijk ook tot de
volwassen lezer, dan voegt literaire non-fictie daar een dubbele intentie aan toe,
waardoor het werk in kwestie een ‘mengelmoesje’ wordt. De schrijver heeft immers
een tweeledig doel - net als in historische fictie, waar dat moeilijke evenwicht ook
speelt: naast de aandacht voor feiten, is er de bekommernis om de leesbeleving.
‘Non-fictie wordt vaak verward met iets heel schools, met opsommingen, data, met
iets wat niet mooi loopt,’ zegt Dumon Tak daarover in een interview. ‘Ik vind het
juist mooi om het zo op te schrijven dat het ook literatuur blijft, fijn om te lezen,
alsof je in een verhaal zit waarin je onderweg van alles te weten komt’ (Bessemans,
2013, p. 262).
De stijl en de inhoud van het fragment hierboven illustreren hoe literaire non-fictie
aan die dubbele intentie tracht te beantwoorden. De vertrouwelijke spreektoon van
Dumon Tak druist in tegen het gebruikelijke informatieve register, dat gekenmerkt
wordt door meervouden of een zelfstandig naamwoord met lidwoord als verwijzing
naar een specifieke soort, hier het vogelbekdier, waaraan bepaalde eigenschappen
worden toegekend. Die zijn doorgaans geformuleerd in de tegenwoordige tijd en
worden daardoor als feitelijk geïnterpreteerd (Ryan, 2001, p. 163). In het fragment
van Dumon Tak is er echter een verschuiving van soort naar individu, dat door het
gebruik van de jij-vorm zowel het geïndividualiseerde vogelbekdier als de
geadresseerde
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omvat. De bijzondere eigenschap van het vogelbekdier, namelijk de gecombineerde
kenmerken van verschillende diersoorten, wordt verpakt als een hypothetische
denkoefening die over de grenzen van de tekstuele wereld heen aan de lezer is gericht.
Bovendien speelt Dumon Tak met de drievoudige herhaling van de eerste uitspraak
in indirecte rede, namelijk ‘dat je niet klopt’. De analogie wordt tegelijk toegespitst,
van algemeen naar specifiek. Deze stilistisch zorgvuldig uitgewerkte introductie van
een personage toont gelijkenissen met de opening van een fictief verhaal en wekt zo
de belangstelling van de lezer.
Het doel de lezer te prikkelen en mee te nemen in het verhaal lijkt meteen ook de
belangrijkste reden om de beschreven dieren menselijke eigenschappen toe te kennen.
De hunkering naar sociale kennis blijkt immers een belangrijke motivatie voor het
menselijke verlangen naar verhalen, zo stelt Blakey Vermeule:
We think about most things - facts, values, norms, history, morality,
society, even our own fates - by bundling them up into figures and stories
about other people. To reason practically about the world, to set our caps
for it, we personify many of its elements. (2010, p. 24)
Vermenselijkte dierenpersonages zijn tekenend voor het hedendaagse dierenverhaal
in de kinderliteratuur. Dat antropomorfe wezens in fictie een belangrijke ideologische
rol kunnen vervullen als veilig alternatief voor menselijke personages of als
conservatieve bewaker van voorbijgestreefde waarden is bekend (Joosen &
Vloeberghs, 2008, pp. 84-89). Waarom je dieren ook in non-fictie een stem zou
geven, staat daarentegen ter discussie. Sommige auteurs zijn categoriek in hun
afwijzing. In zijn artikel over literaire non-fictie in prentenboeken, ‘Evoking the
World of Poetic Nonfiction Picture Books’, weert Ted Kesler (2012, p. 342) een
auteur uit het corpus omdat die in zijn poëzie antropomorfismen gebruikt. Ook elders
blijken antropomorfismen niet in overeenstemming met de kwaliteitseisen voor goede
non-fictie (onder meer bij Lukens, 1982, pp. 20-21; Magiels, 2010, p. 43). Nikolajeva
(2014, p. 41) wijst in dat verband op het gevaar van stereotypering, die kan ontstaan
door een terugkerende koppeling van karaktertrekken aan dieren. Lezers met
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beperkte ervaring kunnen die associaties onvoldoende toetsen aan de feitelijke wereld.
Alle tegenstemmen ten spijt, spelen antropomorfismen narratief gezien een
significante rol. Non-fictie beschrijft het dier doorgaans als soort, als klasse en geeft
een opsomming of beschrijving van universalia, algemeen geldende feiten die op
een ruimer geheel van toepassing zijn. Het narratieve personage is echter per definitie
een individueel wezen.
Voor Monika Fludernik (1996) vormt de menselijke ervaring zelfs het
noodzakelijke uitgangspunt voor verhalen, eerder dan een bepaalde ordening van
situaties en handelingen. Het is in deze context dan ook tekenend dat Dumon Tak
antropomorfisering niet in haar hele oeuvre van non-fictionele dierenverhalen gebruikt.
In boeken die ook over dieren handelen, maar narratief gedragen worden door
menselijke personages, zoals We gingen achter hamsters aan (2014), blijven de
dierenportretten neutraal en afstandelijk observerend.
Het belang van een personage als narratief element biedt dus een verklaring voor
de tendens tot antropomorfisering in literaire non-fictie. Dumon Tak sluist in elk van
haar literaire dierenportretten een of meer personages de tekstuele wereld binnen.
Dat doet ze onder meer met de meest voor de hand liggende karakteriseringstechniek:
een historische of fictieve naam toekennen, of de soortnaam verheffen tot familienaam,
zoals in Winterdieren (2011, p. 9): ‘Het is de familie Wolf die je hoort’. Door een
naam toe te kennen erkennen we een wezen als individu.

Een andere karakteriseringstechniek zet personages neer door in te gaan op typische
eigenschappen en activiteiten. Die worden niet zozeer verteld als wel getoond, in
een stijl die overeenstemt met de huidige tendens waarbij het schrijven in scènes
domineert (Nikolajeva, 2005, p. 121). Ook verwijst Dumon Tak naar de dieren met
een bepaald lidwoord en zelfstandig naamwoord in het enkelvoud, zodat zij een
individueel karakter krijgen:
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De zeeluipaard hangt wat rond aan de rand van het ijs en wacht tot de
pinguïns het water in gaan. Hij zwemt geduldig rondjes tot hij zijn maaltijd
in zee hoort ploffen. Hij telt nog even tot tien en scheurt er dan achteraan.
De pinguïns weten niet hoe snel ze weer aan land moeten komen, maar
vaak is er eentje net te langzaam. (Winterdieren, 2011, p. 100)
De typering van dieren als fantasiewezens, bijvoorbeeld als ‘sprookjesdier’ voor het
zeepaardje (BBB, 2006, p. 8) of als ‘eenhoorn van de zee’ voor de narwal
(Winterdieren, 2011, p. 27), sluit aan bij de karakterisering van personages. Dergelijke
woorden roepen bij de lezer een fantasiewereld op en nodigen hem of haar uit om
een verband te leggen tussen de feitelijke wereld en een mogelijke niet-feitelijke
fictionele wereld.
Ook in metaforen en vergelijkingen verwenselijkt Dumon Tak dieren sterk, zoals
blijkt uit de portrettering van de prieelvogel hieronder:
De prieelvogel houdt van versieren. Dat is wat hij zijn hele leven doet.
Eerst bouwt hij een nest waar hijzelf wel honderd keer in past. Daarna
gaat hij op zoek naar stukjes slangenvel. Naar slakkenhuisjes. Naar steentjes
die glimmen. (...) Het is een heel karwei. En soms voor niets. Want vaak
genoeg gaat het vrouwtje na een rondje kijken gewoon weer weg. Alsof
ze een museum heeft bezocht. (BBB, 2006, p. 11)
Als Dumon Tak een eigenschap van de prieelvogel op een dergelijke manier schetst,
dan is het perfect mogelijk dat de (kind)lezer zich een antropomorfe voorstelling
maakt van een kunstenaarsvogel in menselijke kledij. De zinsnede ‘Alsof ze een
museum heeft bezocht’ zet dan met terugwerkende kracht de opbouw van een
fictionele wereld in werking.
Je kan je de vraag stellen of beeldspraak een inbreuk vormt op de feitelijkheid van
non-fictie. Het gaat immers niet om een vertekende of fictieve voorstelling van de
feiten zelf, maar om een beeld dat wordt ingezet om die feiten weer te geven. Ryan
beschouwt de metafoor dan ook niet als een uitgebouwde mogelijke wereld maar ‘as
a point of view allowing us to rediscover [the actual world] from a new perspective’
(1991, p. 82).5 Ik ben het met

5

Voor parabels en didactische verhalen veronderstelt zij die overigens wel: pas als de lezer
de mogelijke wereld volledig heeft opgebouwd vanuit de tekst, kunnen de waarheden uit die
tekstuele mogelijke wereld gekoppeld worden aan de feitelijke wereld. Zo beschouwd vertoont
jeugdliteraire non-fictie dus overeenkomsten met andere didactische vertelvormen die in
kinder- en jeugdliteratuur veelvuldig voorkomen.
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Ryan eens dat het uiteindelijke doel van de metafoor de verrijking van de (voorstelling
van de) feitelijke wereld is. Toch lijkt er bij kinder- en jeugdliteratuur meer aan de
hand. Maria Nikolajeva wijst er terecht op dat de lezer die antropomorfismen wil
begrijpen zijn kennis van de feitelijke wereld tijdelijk moet opschorten en moet
aanvaarden dat in de mogelijke tekstuele wereld andere regels gelden (2014, p. 41).
De mogelijke wereld die door de metafoor wordt gecreëerd in de literaire non-fictie
voor de jeugd, beschouw ik dan ook als een afzonderlijke, fictionele mogelijke wereld
waarnaar de lezer zich tijdelijk verplaatst. Die wereld kan de betrokkenheid van de
lezer bevorderen, en de overdracht van elementen uit die wereld naar de feitelijke
wereld, kan de kennis van de lezer vergroten.
In beeld is antropomorfisering vaak nog sterker aanwezig dan in tekst: heel vaak
refereren de lichaamshouding en de stand van ogen en mond van dieren of planten
aan menselijke lichaamstaal en mimiek. Die herkenbaarheid van mimiek en
lichaamstaal laat toe de afbeelding te ‘lezen’ en menselijke emoties en gedragingen
te koppelen aan de dieren. Doordat antropomorfisering vaak samengaat met humor,
heeft ze ook een didactisch effect: humor maakt de lezer ontvankelijk voor kennis
en kan als kapstok dienen voor het geheugen.
Ondanks deze ‘voordelen’ lijkt het verband met de feitelijke wereld hier ver zoek.
De gestileerde figuren van Fleur van der Weel uit Bibi's bijzondere beestenboek
(2006) en Bibi's doodgewone dierenboek (2013) en de winterse, wat dromerige, maar
tegelijk realistisch aandoende taferelen van Martijn van der Linden in Winterdieren
(2011) zijn opvallend anders dan de fotografische afbeeldingen, grafieken en andere
visuele ondersteuning die we zo goed kennen uit traditionele non-fictieboeken. Waar
we in non-fictie spontaan afbeeldingen verwachten die het tekstportret illustreren en
eventueel met extra elementen uitbreiden, blijkt de wisselwerking tussen tekst en
illustratie in het portret van de bonobo eerder tegenstrijdig van aard (BBB, 2006, pp.
40-41):
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De bonobo, Fleur van der Weel, in Bibi's bijzondere beestenboek, 2006, p. 41.

De bonobo is een aap die zo verschrikkelijk op mensen lijkt dat we hem
graag bestuderen. Maar dat is lastig, want de bonobo woont in het dichte
woud van Afrika in een land waar het bijna altijd oorlog is. (...)
We slaan elkaar de hersens in, of we pikken eten van elkaar, of spullen.
Van onze aardige neven en nichten kunnen we wel wat leren. Die lossen
alle problemen namelijk op met vriendelijkheid.
Nou, het is eigenlijk wel meer dan vriendelijkheid. Ze lossen problemen
dus gewoon op met vrijen.
De illustratie suggereert hier een andere werkelijkheid dan het tekstportret: in de
prent is (nog?) geen overeenkomst of vrede bereikt. De gesloten ogen en kruisvormige
mond bij de ene aap staan symbool voor een kus, maar het weggedraaide hoofd en
de rollende ogen van de andere aap tonen dat er nog geen deal gesloten is. De banaan
houdt hij - ook figuurlijk? - achter de hand. Ook het decor is in strijd met de tekst.
Waar die laatste het heeft over ‘het dichte woud van Afrika in een land waar het bijna
altijd oorlog is’, zien we op de afbeelding veel witruimte. Slechts een kronkelende,
dikke zwarte lijn suggereert een tak, waarvan stam en kruin buiten beeld blijven.
Rondfladderende vlinders, waarvan de beweging gesuggereerd wordt door hun
verschillende grootte, positie en de zeer subtiele lijntjes langs het silhouet, suggereren
lieflijkheid en vrede en houden oorlog buiten beeld.
Illustraties vormen in literaire non-fictie dus geen één-op-éénrelatie met de
werkelijkheid, wat het belangrijke bewustzijn in de hand werkt dat een neutrale
weergave van de werkelijkheid onmogelijk is. Ook foto's zijn geselecteerd, er is
gekozen voor een bepaalde kadrering waarbij elementen al dan niet buiten beeld zijn
gelaten. Perry Nodelman verklaart,
the more both adults and children realise the degree to which all
representations misrepresent the world, the less likely they will be to
confuse any particular representation with reality, or to be unconsciously
influenced by ideologies they have not considered. (2005, p. 138)

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

137
Een illustratie die ingaat tegen de tekst kan ertoe leiden dat de lezer bewuster afwisselt
tussen fictionele en referentiële leeshouding. De tegenstelling tussen beide roept
immers een kritische houding op en doorprikt minstens deels de fictionele, mogelijke
wereld die eerder is opgebouwd.

‘Hoor! Hoor dan toch!’
In wat voorafging is duidelijk geworden dat de inzet van antropomorfismen in literaire
non-fictie voor de jeugd sterk samenhangt met de behoefte aan een narratieve motor.
Door de sterke vertegenwoordiging van antropomorfismen in fictionele kinder- en
jeugdliteratuur roept het gebruik ervan - ook in non-fictie - bij de kindlezer
gemakkelijk een verhaalwereld op. De wisselwerking tussen vertrouwde
verhaalelementen en de bevreemdende combinatie van de feitelijke wereld en een
fictionele wereld vormen bovendien een optimale omgeving voor de activering van
leerprocessen. Hebben we het over leren, dan hebben we het over de overdracht van
kennis of vaardigheden naar de feitelijke wereld. Hoe kan de tekst ertoe bijdragen
dat de lezer op het juiste moment de stap zet van een fictionele naar referentiële
leeshouding, en zo het onderscheid tussen fictie en feiten kan overzien?
‘Luister goed naar de meester’, zouden we in een schoolse context kunnen stellen.
Kinder- en jeugdliteratuur werd lang gedomineerd door een alwetende, gezaghebbende
en didactisch georiënteerde verteller, die vaak expliciet aanwezig was. Die voorkeur
hangt samen met de ontstaansgeschiedenis van jeugdliteratuur: voor educatieve
doeleinden leken dergelijke ‘didactische vertellers’ geschikt (Nikolajeva, 2005, p.
174, 182; Ghesquière, 1993, pp. 153-154). Zo bevatten ook de leer- en leesboekjes
uit het begin van de negentiende eeuw een moraliserende verteller die nadrukkelijk
kennis wilde bijbrengen (Brantas, 1990, p. 254). Lijkt in vele non-fictiewerken de
verteller ‘opgeheven’ en wordt de tekst er gebracht als neutraal en objectief, dan is
die verteller in literaire non-fictie opnieuw sterk aanwezig en profileert die zich er
als bemiddelaar tussen een fictionele, mogelijke wereld en de feitelijke wereld.
De wisselwerking tussen beide vertelwijzen komt sterk naar voren in dit fragment
uit Winterdieren:
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Hoor!
Hoor dan toch!
Boven het razen van de wind, waar bomen kraken, takken breken, waar
een tornado van sneeuwvlokken in duizelingwekkende vaart over het land
heen stormt, daar klinkt nog iets. Iets hoogs. Het komt van alle kanten.
Als een eindeloze echo die de weg kwijt is. Want telkens klinkt het anders.
Wat is dit? Wie maakt dat geluid? Dwalen er spoken door het woud?
Het is de familie Wolf die je hoort. Vader, moeder en hun zoveel kinderen
die naar elkaar roepen: ‘Waar ben je, zoon?’
‘Vader, hier!’
‘En dochters?’
‘Hier!’
‘Hier!’
‘En ik zit hier!’
Wolven hebben geen hol waar ze heen gaan om te schuilen. Ze leven dag
en nacht onder de blote hemel. Als ze elkaar door het slechte weer niet
meer kunnen vinden, gaan ze janken om te laten weten dat ze er nog zijn.
(...)
O ja, nog even over dat gejank. Het is niet zo dat wolven alleen janken
om elkaar te kunnen vinden. Ze doen dat ook om de buren, een eind
verderop, te laten weten: blijf van ons terrein, want we vreten jullie op
met huid en haar als jullie het wagen in ons stuk bos te komen. (2011, pp.
9-11)
Een verteller spreekt de geadresseerde rechtstreeks aan: ‘Hoor!’ De keuze voor
‘horen’ in plaats van voor ‘luisteren’ verlegt het accent van betekenisgeving, het
proces waarin de geadresseerde toehoorder zich doorgaans bevindt, naar waarneming
en maakt de lezer zo een actief lid van de tekstuele wereld. De lezer wordt als het
ware mede-observator en is voor de zintuiglijke waarneming niet afhankelijk van
een bemiddelaar. Die herpositionering, typisch voor het ‘fictionele pact’ (Ryan, 1991,
p. 26), wordt bevestigd door het gebruik van de tegenwoordige tijd in de
daaropvolgende beschrijving: de verteltijd wordt gelijkgeschakeld met de vertelde
tijd. De drievoudige vraag aan het einde van de paragraaf benadrukt de
gelijkwaardigheid van verteller en geadresseerde. Beiden maken op dit punt deel uit
van de tekstuele
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wereld, een wereld die bovendien niet gedefinieerd is als werkelijk. De vraag naar
spoken laat immers de mogelijkheid open dat fantasiewezens deze wereld bevolken,
waardoor die tekstuele wereld niet zou voldoen aan de wetten die gelden in de
feitelijke wereld van de schrijver en de reële lezer. Meteen daarna neemt de verteller
echter een andere vorm aan en creëert hij een breuk met de eerder geïmpliceerde
relatie. ‘Het is de familie Wolf die je hoort’ lost het vraagstuk uit de voorgaande
alinea op en positioneert de verteller als een autoriteitsfiguur. De tekstuele wereld
wordt verder ingekleurd en schuift dichter op naar de feitelijke wereld: er zijn geen
spoken, alleen bestaande dieren die op een bijzondere manier communiceren. Toch
houdt de verteller de narratieve schemata en scripts6 aan. Door naamgeving en gebruik
van dialoog wordt de wolf immers een antropomorf personage en worden de
natuurwetten van de actuele wereld verbroken - dieren kunnen niet spreken. Een
alinea verder schuift de tekstuele wereld desondanks verder op naar de feitelijke
wereld. ‘Wolven’, nu in het veralgemenende meervoud, krijgen bepaalde proposities
toegedicht die waar zijn in de feitelijke wereld. Nu de lezer de thematische wereld
van de wolf is binnengeleid, kleedt de verteller die wereld verder aan, in dit geval
met eigenschappen en acties van de wolf. Dat gebeurt niet in neutrale bewoordingen,
maar in gekleurde, beeldende taal - ‘we vreten jullie op met huid en haar’.
De vertelstem die in hedendaagse literaire non-fictie aan het woord is, is aanzienlijk
geëvolueerd ten opzichte van de verteller van weleer. Ten dele behoudt zij7 de
moraliserend-didactische functie, maar zij is niet meer de autoritaire figuur van
weleer. Als ‘meester’ die de lezer begeleidt in de opbouw van het denkproces, plaatst
zij nu ook kritische en relativerende kanttekeningen bij de wetenschap, door te wijzen
op gewijzigde inzichten, lacunes in de kennis, de impact van taal. Volgend relatief
eenvoudig voor-beeld illustreert deze houding:

6

7

Schemata en scripts zijn netwerken waaronder we samenhangende elementen, voor scripts,
reeksen gebeurtenissen of handelingen, opslaan in ons geheugen. De herkenning van een
element eruit, activeert het netwerk.
Over het al dan niet samenvallen van verteller en auteur is al vaker gediscussieerd. Dat de
overlapping in non-fictie groter is, volgens sommigen zelfs volledig, wordt zelden betwist.
Ik verwijs in deze context dan ook naar de verteller met ‘zij’, in overeenstemming met de
vrouwelijke auteur Bibi Dumon Tak.
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Oké, daar komt-ie, het meest gehate beest op aarde, de teek, die gluiperd
die zijn snuit met weerhaken door je vel heen boort en dan lekker een paar
dagen gaat zitten drinken van je bloed, en als dank een ziekte achterlaat.
Als je pech hebt dan. (BDD, 2013, p. 79; mijn cursivering)
De aanwezigheid van de verteller is duidelijk gemarkeerd. Daarop wijst niet alleen
de aanhef, het gerapporteerde wordt ook subjectief en evaluatief gekleurd (zie mijn
cursivering). Door de aanvangswoorden, de aanspreking van een jij-persoon en het
ritme van de zinnen vertoont de vertelling bovendien kenmerken van mondelinge
communicatie.8 Deze tekstuele kenmerken, vaak aangevuld met metadiscursieve
commentaren, bepalen ook de andere dierenportretten van Dumon Tak, al treedt de
verteller niet in elk boek even sterk op als geïndividualiseerde ik-figuur en neemt zij
doorheen het relaas vaak wisselende posities in. Terwijl, zoals eerder vermeld, in
jeugdliteraire fictie het belevende personage de expliciete verteller intussen naar de
achtergrond verdrong en in de meeste kinderboeken ook geen zichtbare geadresseerde
voorkomt (Ghesquière, 1993, p. 154; Nikolajeva, 2005, p. 173), wordt in literaire
non-fictie de illusie gewekt van direct contact tussen leerling en ‘meester’. Via de
imperatief, vragen aan de lezer of het persoonlijke voornaamwoord ‘jij’ positioneert
de verteller de tekst expliciet als een vorm van communicatie. De structuur en de
stijl van het informatieve kinderboek worden dan ook sterk bepaald door het patroon
en in zekere mate ook het register van een gewone conversatie. Rebecca Lukens
(1982, p. 219) gaat zelfs zover om ‘this need for person in the communication’ als
voorwaarde te stellen voor de betrokkenheid van de kindlezer bij non-fictie.
De expliciete, kritische en subjectieve invulling van de vertelhandeling wijst op
een verschuiving in de houding tegenover wetenschap, die ook weerklinkt in de
discussie rond kennis en vaardigheden in het hedendaagse onderwijs. Kennis is niet
langer ongenaakbaar, en dus staat niet de kennis zelf centraal, maar de vaardigheden
om die kennis te vinden, kritisch te evalue-

8

Ook dit kenmerk is niet nieuw. Orbis sensualium pictus (Comenius, 1658), vaak beschouwd
als het eerste informatieve jeugdboek, opent bijvoorbeeld met een tweegesprek tussen een
meester en een leerling. Deze techniek kreeg bij veel achttiende-eeuwse auteurs navolging
(Ghonem-Woets, 2014, pp. 183-184). Ook Hans-Heino Ewers (1995) wijst erop dat didactische
literatuur verankerd is in wat in de structuralistische theorie ‘folklore’ heet, vormen van
culturele overdracht die teruggaan op de mondelinge cultuur (pp. 85-86).
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ren en in verband te brengen met andere verworven inzichten. Neem bijvoorbeeld
Dumon Taks inleiding van de lemming (Winterdieren, 2011, p. 64):
Vroeger dachten we:
dat de aarde plat was
dat aardappels giftig waren
dat je spinazie niet mocht opwarmen
dat je na het eten niet mocht zwemmen
en dat wanhopige lemmingen aan zelfmoord deden door zich met z'n allen
van een rots af te smijten.
Ach, we dachten zoveel. En dat doen we nog steeds.
Niet alleen wijst de verteller hier op de relativiteit van kennis en feiten, het berustende
‘ach’ getuigt ook van een relativerende levenshouding die niet gebonden lijkt aan
absolute waarden. Bovendien erkent de verteller de onmogelijkheid van een objectief
en volledig gekende werkelijkheid, door voorbeelden uit het verleden in verband te
brengen met het heden. Die ideologische betekenis wordt stilistisch ondersteund door
de opsomming waarbij dezelfde zinsstructuur wordt aangehouden en steeds uitgebreid,
tot die uitmondt in een krachtig slot, waarbij de zinsbouw gespiegeld wordt, en
waaruit blijkt dat er nog niets veranderd is.
De ideologische impact van de vertelstem is groot. Dumon Tak weeft doorheen
haar portretten bijvoorbeeld geregeld bedenkingen die blijk geven van een
feministische blik en tegelijk getuigen van een genderstereotiepe rolverdeling, die
al dan niet ter discussie wordt gesteld. Neem bijvoorbeeld het portret van de bonobo,
dat eindigt met de vaststelling ‘In een land waar het meestal oorlog is, leeft de bonobo
in vrede. PS: Misschien is het toeval, maar bij de bonobo's zijn de vrouwtjes de baas’
(BBB, 2006, pp. 40-41). Of in haar vergelijking tussen beekjuffers en de makers van
Alfa Romeo's: ‘Iedere beekjufferman vindt zichzelf namelijk nogal geweldig. Nou
ja, dat is op zich niets bijzonders, want de meeste Alfarijders vinden dat van zichzelf
ook’ (BBB, 2006, p. 30).
Naarmate de tekst verder afwijkt van ‘pure’ non-fictie en meer narratieve en
literaire technieken inzet, is het mondelinge discours van een ‘denkbare’ verteller
sterker aanwezig. De lezer wordt niet alleen geïmpliceerd, maar ook
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letterlijk aangesproken. Dit creëert een grote betrokkenheid, die dan weer resulteert
in een soort vertrouwensrelatie, die tolerantie opwekt ten aanzien van eventuele
onzorgvuldige of fictionaliserende analogieën en het mogelijk maakt om die toe te
schrijven aan de gepersonaliseerde verteller (zie Nünning, 2001, pp. 26-27, p. 31).
Vergelijk het met de vakantie-anekdotes van een enthousiaste vriend: ze geven veel
meer kleur aan de bestemming dan de uiteenzetting van een gids op papier, maar je
weet als toehoorder dat je ervaring en feit moet filteren. De sterke aanwezigheid van
de verteller, al dan niet in metadiscursieve commentaren, hoeft dus geen inbreuk te
vormen op de realistische illusie of, in het geval van non-fictie, referentiële intentie,
maar ‘lend[s] authenticity to the events depicted, adapt[s] the fictional [of tekstuele;
fp] world to the needs and world view of the reader, and ultimately bring[s] together
and superimpose[s] the real and imaginary worlds in the reader's mind’ (Fludernik,
2009, p. 63).

De waarde(n) van literaire non-fictie
Natuurlijk gaan kuikens van keizerpinguïns niet naar de crèche (Winterdieren, p. 19)
en bezoekt het vrouwtje van de prieelvogel geen museum (BBB, p. 11) - hoeveel
gelijkenissen er ook zijn, dieren zijn geen mensen. Toch blijken die beelden
gerechtvaardigd en kunnen ze de betrokkenheid van de lezer bij het beschreven thema
vergroten. Een beetje zoals milieu-organisatie WWF wellicht niet toevallig koos
voor een logo met een vertederende reuzenpanda.
Wil literaire non-fictie betrokkenheid genereren bij haar lezers, dan moet ze de
kloof overbruggen tussen enerzijds de noodzakelijke bespreking van universalia,
abstracte ideeën en ruimere categorieën, die uit de keuze voor onderwerpen uit de
natuurwetenschap voortvloeit, en anderzijds de specifieke personages en
tijdruimtelijke context zonder welke verhalen niet kunnen. Eerder in dit artikel bleek
al hoe narratief en informatief discours worden afgewisseld en hoe fauna en flora
door de narratieve setting, antropomorfisering of andere narratieve technieken de
allures krijgen van personages.
Dat zogenaamd fictionele aspect staat dus net ten dienste van de
informatieoverdracht, eerder dan dat het een inbreuk vormt op de
werkelijkheidscriteria van non-fictie. Waar fictie erom vraagt binnen de grenzen van
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een bepaalde wereld te blijven en in die hypothetische wereld kennis te maken met
bepaalde menselijke ervaringen, ligt de doelwereld van literaire non-fictie in de
feitelijke wereld. De fictionele wereld biedt er pas in relatie tot de feitelijke wereld
kennis en inzicht (zie Ryan, 2001, p. 92).
Die relatie komt niet vanzelf tot stand. Het is de verteller die, als spreekbuis van
de auteur, de wisselwerking tussen het feitelijke en fictionele dirigeert via narratieve
technieken, retorische middelen en metadiscursieve commentaren, en zo de lezer
langs de mogelijke werelden van het tekstuele universum gidst. Dat maakt de verteller
tot het krachtigste en wellicht meest bepalende element van literaire non-fictie. Dat
diens tussenkomst bij Bibi Dumon Tak niet als belerend of oubollig wordt ervaren,
hangt allicht samen met de kritische en subjectieve toon. Precies die maakt de ervaring
van de te kennen wereld sterker.
De benadering van literaire non-fictie vanuit de ‘possible worlds’-theorie, zoals
ik die hier heb toegepast, doorbreekt de dominantie van referentialiteit als bepalend
criterium voor non-fictie en laat toe het genre te zien als een gelaagde tekstvorm
waarin retorische en narratieve technieken om een specifieke analyse vragen. Zo
bleek dat het mogelijk is om antropomorfisering anders te benaderen. De techniek
vormt niet alleen een element van een niet-bestaande, fictieve wereld, ze kan een
brug slaan tussen diverse mogelijke werelden. Ecokritische analyses van teksten over
natuur wijzen er bovendien op dat antropomorfisering niet uit te sluiten is: we kunnen
de niet-menselijke natuur enkel begrijpen vanuit onze menselijke ervaringen. Waar
fictie het dier inzet om dichter bij de mens te komen, brengt in literaire non-fictie de
mens ons dichter bij het dier.
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Een intitiatiefrijke en energieke duizendpoot
In gesprek met Jet Manrho, hoofdredacteur van literair
kindertijdschrift BoekieBoekie, én een ‘BoekieBoekie-meisje’
Linda van Scherrenburg
‘Mevrouw Manrho, uw inzet heeft een bijzondere waarde voor de
samenleving. U heeft belangrijk bijgedragen aan het stimuleren van de
leesvaardigheid en de interesse voor kunst en literatuur bij kinderen tot
16 jaar. Daarom is het mij een eer en een genoegen om u te vertellen dat
het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.’
Sinds 23 april 2016 mag Jet Manrho, bedenker en maker van het literaire
kindertijdschrift BoekieBoekie, zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.
De kroon op haar werk; meer dan vijfentwintig jaren vol nieuwe ideeën, mooie
projecten, inspirerende tentoonstellingen en prachtige uitgaven. Jet kreeg deze
belangrijke onderscheiding tijdens de viering van het honderdste nummer van
BoekieBoekie. Het jubileumnummer staat vol met verhalen, gedichten en illustraties
die de lezer meenemen naar de wonderlijke werelden uit de avonturen van Jules
Verne.

Niet storen, ik lees
‘BoekieBoekie is ontstaan uit het project “Niet storen, ik lees”,’ vertelt Jet. Voor dit
grootschalige leesbevorderingsproject ontwikkelde Jet een Niet storen, ik lees-krant
die maandelijks verscheen en een reeks tweetalige kinderboekjes, in Nederlands-Turks
en Nederlands-Portugees. Schrijvers als Wim Hofman en Imme Dros schreven
verhalen over de stad Rotterdam. Het idee hierachter was dat alle kinderen uit de
buurt met elkaar de verhalen konden lezen en elkaar konden helpen met de
Nederlandse taal. Het project was een groot succes en Jet beleefde er zo veel plezier
aan dat ze dacht: ik ga hiermee door. Samen met Wim Hofman en vormgeefster
Renée Koldewijn, die ook
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enkele jaargangen van Literatuur zonder leeftijd heeft vormgegeven, ontwikkelde
ze toen de BoekieBoekie-krant.
Intussen kende ze al illustratoren en ze wist dat hun werk nadat een boek af was,
in een la verdween. Dat vond ze zonde en daarom maakte ze van haar atelierruimte
een museum. ‘Het was eigenlijk een kleine ruimte met bankjes waarin plaats was
voor ongeveer dertig kinderen,’ vertelt ze. ‘Alle muren hingen vol en je hoefde
eigenlijk alleen maar rond te draaien om alles te kunnen zien, een zitrondleiding
dus.’ Veel schoolklassen hebben hun ogen uitgekeken in Jets museum. Helaas was
het toch niet zo handig je werkruimte als een museum in te richten. Jet besloot om
van BoekieBoekie een reizend museum te maken. De tentoonstellingen die ze maakte,
hingen steeds in een ander museum in Nederland.

De BoekieBoekie-meisjes
Met de reizende tentoonstelling kwamen ook de BoekieBoekie-meisjes. ‘Ze studeerden
Pedagogiek, Letteren of gingen naar de Reinwardt Academie en waren tussen de
achttien en de vierentwintig jaar oud,’ vertelt Jet. ‘Carolien Bruinisse, een van de
meisjes, maakte een handleiding voor de rondleiding door het museum, zodat iedereen
die kon gebruiken.’
Kirsten van Romondt, die ook een BoekieBoekie-meisje was, vertelt over de
rondreizende kunstwerken uit het museum en ze herinnert zich dat er rondom die
kunstwerken projecten en opdrachten werden verzonnen om aan de kinderen te laten
zien en ze te enthousiasmeren. ‘Jet onderschat het kind niet. Ze beschouwt het als
volwaardig.’
Dat blijkt wanneer Jet uitlegt hoe het eraan toe ging tijdens een rondleiding in het
BoekieBoekie-museum. ‘Bij ons is alles wat je zegt goed. Je hebt geen mening, geen
oordeel.’ Ze wijst naar een luciferdoosje dat aan de muur hangt van de Rotterdamse
Kunsthal, waar het jubileum van BoekieBoekie gevierd wordt met een tentoonstelling.
Op het luciferdoosje is een gezichtje getekend, en als je het half openschuift steken
de rode kopjes van de lucifers boven uit het hoofd. Als een kind zou vragen: ‘Juf,
wat is dat? Waarom heeft dat jongetje lucifertjes in zijn hoofd?’, dan zou Jet daar
niet direct antwoord op geven, maar het kind zelf laten nadenken door op haar beurt
ook een vraag te stellen. ‘Wat denk jij, wat kun je maken met lucifers?’ Het kind zou
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bijvoorbeeld kunnen antwoorden met: ‘Vuur.’ Dan zou Jet weer vragen: ‘En wanneer
heb je vuur in je hoofd?’, waarop het kind zou antwoorden: ‘Als je boos bent’ of
‘Als je iets heel graag wil.’ Beide antwoorden zijn goed. ‘Zo leidden wij de kinderen
rond,’ vertelt Jet. ‘We hadden kleine filosofische gesprekken.’
De BoekieBoekie-meisjes hielpen Jet niet alleen met de rondleidingen, maar ook
met het maken van de BoekieBoekie-krant. Kirsten vertelt dat Jet bepaalde wat er
ongeveer in kwam te staan en dat elk meisje een stukje voor haar rekening nam. ‘We
waren in mijn tijd denk ik met acht,’ zegt ze. ‘Jet vertelde ons waar een bepaald stuk
over moest gaan, wat het doel ervan was naar de lezer toe en hoeveel woorden we
mochten gebruiken.’ Als het af was, bekeek Jet of ze het goed genoeg vond. ‘Ze is
best streng, maar dat vond ik juist fijn. Ik heb veel van haar geleerd.’ Wat ze zich
ook nog goed herinnert waren de teamuitjes, om ‘de spirit erin te houden’. ‘We zijn
bijvoorbeeld een keer naar de Hoge Veluwe geweest en hebben daar op tandems
gefietst en gepicknickt.’ Maar vooral het afwisselende aan haar baan vond ze fijn.
De ene keer maakte Jet een tentoonstelling in een zeecontainer bij Hotel New York
in Rotterdam, dan weer reisden de kunstwerken van Delft naar Purmerend. ‘Ik denk
dat ik daarom zo lang ben gebleven [twee jaar, red.], ik verveelde me nooit.’

Vierduizend gulden
De eerste echte BoekieBoekie-krant (die toen nog vier pagina's telde), maakte Jet met
behulp van het geld van mevrouw Fennema. ‘In 1954 richtte mevrouw Fennema het
kindertijdschrift Kris Kras op,’ vertelt Jet. Twaalf jaar later zag Fennema zich
genoodzaakt om te stoppen met uitgeven. ‘Toen heeft ze het geld dat ze over had,
vierduizend gulden, aan het tijdschrift St. Kitts van de Bovenwindse gegeven in de
hoop dat zij het geld goed zouden gebruiken.’ St. Kitts ontdekte na een jaargang
gemaakt te hebben, dat het bijna onmogelijk is een literair tijdschrift uit te geven.
Ze gaven de vierduizend gulden die ze nog over hadden aan Jet, om BoekieBoekie
te maken. ‘Inmiddels is mevrouw Fennema overleden, maar we zijn nog een keer
bij haar langs gegaan om te vertellen dat de vierduizend gulden die zij ooit aan St.
Kitts had gegeven nu door ons gebruikt werd om BoekieBoekie te maken. Ze vond
het
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fantastisch.’ Jet glimlacht. ‘Je geeft iemand vierduizend gulden en het blijft
vierduizend gulden. Dat is heel mooi.’

De Poem Express en de StArt Award
In 1992 bedacht Jet de Poem Express: een internationale gedichtenposterwedstrijd
voor kinderen. Inmiddels bestaat de collectie uit gedichtenposters uit vierendertig
landen in achtentwintig verschillende talen. Nummer vijftig van BoekieBoekie (dat
toen niet langer meer een krant was, maar een echt tijdschrift) stond in het teken van
de Poem Express. Het omslag was het logo van de Poem Express gemaakt van letters
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en er stonden gedichten in in vier verschillende talen. ‘Er volgden nog meer viertalige
dichtbundels voor kinderen en de laatste was zelfs zeventalig!’ vertelt Jet. ‘Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Zweeds, Pools en Catalaans. En er stonden nog een paar
gedichten in het Papiaments in.’
In 2006 bedacht Jet de internationale illustratiewedstrijd voor nieuw talent: de
StArt Award. BoekieBoekie werd zo een podium voor jonge illustratoren. De
illustraties van de StArt Award 2016, die nu in de Kunsthal hangen, zullen geveild
worden. Een nieuw idee van Jet, waarmee ze hoopt genoeg geld te verdienen voor
een nieuwe BoekieBoekie. ‘Het is fijn om onafhankelijk te zijn,’ zegt ze. ‘Het
aanvragen van subsidies kost te veel tijd en energie.’ Bovendien kunnen kinderen
en volwassenen zo genieten van een mooi kunstwerk aan hun eigen muur.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

150

Veel verschillende thema's
Het nummer dat bij het tienjarig jubileum van BoekieBoekie hoorde, werd
gepresenteerd in Villa Zebra. Het museum dat Jet oprichtte en waarvoor ze telkens
weer een andere tentoonstelling bedacht. Van de vier daaropvolgende nummers
maakte ze tentoonstellingen die onder andere getoond werden in Villa Zebra. ‘Villa
Zebra was bijzonder, maar op een gegeven moment was ik alleen nog de manager
van het museum,’ zegt Jet. ‘Daar had ik geen zin meer in en ik stortte me weer
helemaal op BoekieBoekie en de Poem Express.’
Veel uitgaven werden gemaakt in samenwerking met musea en theatergroepen.
Zo was er het nummer ‘Zwarte confetti’, dat aansloot bij de tentoonstelling over de
Tweede Wereldoorlog van het Historisch Museum Rotterdam. ‘Snorro’ ging over
de gelijknamige voorstelling van het RO Theater, voor ‘Fata Morgana’ werd
samengewerkt met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en voor ‘Alice in
Wonderland’ met MAAS theater en dans.
Natuurlijk zijn er ook nummers gemaakt die pasten bij de Kinderboekenweek.
‘We spelen een beetje met de thema's die de CPNB bedacht heeft,’ vertelt ze. Zo
verscheen bij het thema ‘School’ het nummer ‘Klasse’ en bij het thema ‘Gedicht’
het nummer ‘Rap’. Bij het thema ‘Feest’ besloot ze het eens helemaal anders aan te
pakken. ‘We brachten in februari, vooruitlopend op de Kinderboekenweek het nummer
“Het cadeau” uit,’ zegt ze. Dat was niet zomaar een tijdschrift, maar een
verjaardagskalender. ‘De lezer is op het verjaardagsfeestje van een bekende
kinderboekenheld. Dat paste helemaal bij het thema “Feest”.’
‘Toen we voor Kunstbalie “Reinaert de Vos” hadden verstript, besloot de redactie
om alleen nog maar nummers over boekenhelden te maken. Het was crisis, en de
mensen wilden geen nummers meer kopen over aparte of onbekende thema's.
Boekenhelden kent iedereen, we hoefden niets uit te leggen en we waren goedkoper
dan het boek. Wat een businessmodel,’ zegt ze lachend.
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Een eng onderwerp
Een van de nummers die Jet nog goed is bijgebleven, is het nummer over de dood.
Er stonden verhalen in over een opa en een oma die stierven, over een vader en over
een doodgeboren kindje. ‘De dood is een heel bijzonder onderwerp,’ vindt Jet.
‘Niemand wil het over de dood hebben.’ Ze vertelt dat ze vlak na de verschijning
van het nummer werd aangesproken door een groepje dames op leeftijd. Ze vroegen
haar naar het nieuwe nummer van BoekieBoekie. ‘Ik vertelde dat het een heel mooi
nummer was, over de dood. Dat vonden ze eng. Een van hen liet zelfs het nummer
van schrik vallen.’ Mensen lezen liever niet over de dood, toch waren de kinderen
die dat wel deden het helemaal met Jet eens. ‘Het nummer kreeg een tien van de
lezers,’ vertelt Jet. ‘En terecht, het is een van de meest bijzondere nummers die
BoekieBoekie ooit heeft gemaakt.’

Heel veel moois in vijfentwintig jaar
BoekieBoekie is niet alleen een tijdschrift, maar ook hét podium voor gerenommeerde
schrijvers en illustratoren en voor debutanten en kinderen. In de afgelopen 25 jaar
zijn er 100 nummers verschenen; hieraan hebben 244 auteurs, 329 illustratoren en
414 kinderen een bijdrage geleverd. De illustratoren maakten samen meer dan 930
illustraties en de auteurs schreven meer dan 1075 teksten. De kinderen zorgden voor
279 verhalen, gedichten en strips en maakten ook nog eens 231 tekeningen!
‘Jaap Robben is opgegroeid met BoekieBoekie. Bibi Dumon Tak heeft bij
BoekieBoekie leren schrijven voor kinderen. Loes Riphagen was debutant van de
StArt Award 2008. Er hebben zo veel mensen bijgedragen aan alle nummers van de
afgelopen jaren en ze deden het met plezier,’ zegt Jet trots.
Loco-burgemeester Pex Langenberg sprak Jet toe toen zij geridderd werd: ‘U lijkt
een bijzonder actieve duizendpoot. Het is niet alleen bij BoekieBoekie gebleven.
Plannen en ideeën heeft u volop en u weet ze ook te realiseren. Ik denk aan de StArt
Award, de inmiddels internationale wedstrijd voor debuterende illustratoren. Zij
vinden hier een dankbaar podium voor hun werk. En ik denk ook aan de Stichting
Poem Express, het internationale kunst- en poëzieproject waardoor kinderen uit
verschillende landen gedichtenposters kunnen maken die in een reizende expositie
Europa doorgaan. En natuurlijk
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denk ik ook aan uw initiatief om kinderkunsthal Villa Zebra op te richten. Voeg
daarbij uw vele adviseurschappen, jurydeelnemingen en andere initiatieven om jeugd
te betrekken bij de lees- en beeldcultuur en het is duidelijk: u lijkt niet alleen, maar
u bént inderdaad een initiatiefrijke en energieke duizendpoot.’

Hoe nu verder?
Jet heeft met BoekieBoekie een wonderlijke reis gemaakt, net als Jules Verne in het
honderdste nummer. ‘Dit is het laatste nummer uit de serie tijdschriften,’ zegt Jet.
Is dat niet jammer? Ze vindt van niet. ‘Aan alles komt een einde en nummer honderd
vind ik mooi. Je kunt maar één keer beginnen en je kunt maar één keer stoppen.’
BoekieBoekie blijft nog wel bestaan, maar vanaf nu is het een jaarboek. ‘Ik heb een
nieuw concept bedacht. De StArt Award is nu ons hoofdproduct geworden. Het
jaarboek zal vol staan met het werk van nieuwe, jonge illustratoren.’ Aan de muur
van de Kunsthal hangen ook alweer veelbelovende illustraties van het Jungleboek,
die straks terug zijn te vinden in het jaarboek van volgend jaar.
Jet maakt dan wel geen tijdschriften meer, maar ze zit ook absoluut niet stil. ‘Ik
ga nieuwe literaire animaties maken voor kinderen,’ vertelt ze. ‘Filmpjes met
gedichten, die voorgelezen worden door kinderen. Ik vind het spannender en
aansprekender om mijn filmpjes te laten inspreken door kinderen in plaats van door
volwassenen.’ Daarnaast is ze vorig jaar begonnen met lesgeven in het buitenland.
Ze heeft een Oost-Europatour gedaan en op verschillende kunstacademies colleges
gegeven over illustreren, bijvoorbeeld over het verschil tussen tekenen voor een
kinderboek en tekenen voor een tijdschrift.
‘Ik heb met heel veel verschillende mensen samengewerkt; dichters, schrijvers en
illustratoren, in Nederland en internationaal, met kinderen, door kinderen en voor
kinderen.’ Vijftien jaar geleden was Jet bij een workshop gedichten maken voor
kinderen. Begeleider Amy de Waele had bedacht dat de kinderen een spreuk op een
tegeltje moesten schrijven. Een van de jongens zat echter al een uur niks te doen, hij
zat alleen maar. ‘Ik zei tegen hem: “Je moet wel wat doen, hoor, want het is leuk als
je iets gemaakt hebt.” Joost heette hij, ik hoop dat ik hem ooit nog vindt. Hij keek
me aan en leek te
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denken dat ik wel een punt had. Toen pakte hij een pen en schreef dit op.’ Ze wijst
naar het tegeltje, dat nu in de Kunsthal ligt. Ik moet er niet aan denken om als ik
klaar ben met denken weer te gaan denken. ‘Briljant.’
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Eén mens is niet genoeg
Symbolische verbondenheid in tijden van initiatie en verlies
Sara Van den Bossche
Eén mens is niet genoeg, allemaal zijn we verbonden met elkaar, en enkel dankzij
die verbondenheid kan een mens slagen in het leven. Dat lijkt de kern van het relaas
in De jongen, de neushoornvogel, de olifant, de tijger en het meisje (2015). In dit
leeftijdloze prentenboek slaan Peter Verhelst en Carll Cneut de handen opnieuw in
elkaar om in woord en beeld een sterk symbolisch geladen verhaal te vertellen.

Verhelst en Cneut, die samen eerder al het alom geprezen Het geheim van de keel
van de nachtegaal (2008) maakten, lijken een patent te hebben op lijvige titels. In
het geval van De jongen, de neushoornvogel, de olifant, de tijger en het meisje worden
met de titel meteen de dramatis personae meegegeven. Dit verhaal speelt zich af in
een niet nader genoemd Zuid-Afrikaans dorp en ook van een concrete tijdsaanduiding
is geen sprake. De intrige draait om een naamloze jongen die op het punt staat een
man te worden. Hij zal ingelijfd worden in de wereld van de mannen door een
eeuwenoude rite de passage, waarbij hij gedwongen wordt gedurende één maan in
afzondering te leven. Hij wordt vastgehouden in een hutje dat hij onder geen beding
mag verlaten vooraleer het ritueel afgerond is, anders wordt hij geen man en zal hij
uitgestoten worden. Terwijl de jongen in isolement ingewijd wordt in de geheimen
van het man-zijn voltrekt er zich in het dorp echter een drama: een kudde losgeslagen
olifanten loopt er de hutten en hun bewoners onder de voet. Bij dit ongeluk laten de
ouders en de zus van de jongen het leven. Vanuit zijn geïsoleerde hut hoort de jongen
het
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tumult, hij rent in paniek het dorp in en treft daar niets dan ravage aan. Hij is de enige
overlevende en er zit voor hem dan ook niets anders op dan verder te trekken, op
zoek naar een nieuwe plek om te wonen. Al die tijd wordt de jongen vergezeld door
twee dieren, een neushoornvogel, die zijn totem is, en een olifant, waarvan de geest
van zijn gestorven zus bezit genomen heeft. Tijdens zijn zwerftocht wordt de jongen
nergens aanvaard. Na een tijdje belandt hij in een mijnwerkersgemeenschap aan de
rand van de stad. Daar groeit hij uit tot een leider die respect krijgt van de clan waartoe
hij behoort. Uiteindelijk verwerft de jongen zelfs de heldenstatus, nadat hij er in
slaagt een tijger die een lid van zijn gemeenschap vermoord had te doden.

Diepgeworteld initiatieverhaal
Dit boek is geworteld in de orale verteltraditie van archaïsche, mythische
samenlevingen, waarin verhalen ingezet werden om de wereld te begrijpen en om
de werkelijkheid te ordenen en te structureren. De jongen, de neushoornvogel, de
olifant, de tijger en het meisje weerspiegelt het soort maatschappij, zoals die nu in
sommige streken nog bestaat,1 waarin de overgang van kindertijd naar volwassenheid
vormgegeven wordt aan de hand van verhalen en rituelen.
In deze dorpsgemeenschap is de initiatie in de mysterieuze wereld van de mannen
overladen met symboliek. Om te beginnen wordt de protagonist van kop tot teen
ingepakt in natte aarde. ‘De klei die over mijn hele lichaam wordt gesmeerd is nat
en koud en zacht, alsof ik in deeg verpakt wordt’, vertelt de jongen (p. 5). Hij wordt
als het ware in een cocon gehuld, eentje waar hij uit zal breken wanneer hij klaar is
om net als de rups een vlinder te worden. Vervolgens wordt hij meegevoerd naar een
hut aan de voet van een ‘kanniedood’, een boom die zoals een slang zijn huid afwerpt
en zichzelf daarmee voedt en zich dus in leven houdt. De ‘kanniedood’ is een lichtend
voorbeeld voor de mannen in de gemeenschap, zo wordt de jongen voorgehouden:
‘Elke keer opnieuw vernieuwt de boom zich. Zo moet je worden, zoals die boom.
Begrepen?’ (p. 8) Flexibiliteit, zelfstandigheid en ontwikke-

1

Getuige hiervan is de verzameling initiatieverhalen gebundeld door Marita De Sterck: Bloei,
zestig volksverhalen uit de hele wereld die van meisjes vrouwen maken (Meulenhoff/Manteau,
2010).
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ling lijken in deze gemeenschap de pijlers van mannelijkheid te vormen. Verder zijn
verbondenheid met de voorvaderen en met de natuur onmisbare eigenschappen. De
voorouders zullen de jongen advies bieden, en hij moet twee dieren uitkiezen die als
zijn totems zullen fungeren: ‘Het eerste dier moet in de lucht vliegen en zal je
beschermen. Het tweede dier moet over de grond kruipen en dat dier zal jij doden.
Pas dan zul je een man zijn.’ (p. 11) Voor de jongen bestaat er geen twijfel over de
vraag met welke dieren hij zich wil verbinden. Het worden de neushoornvogel en
de tijger uit de titel, die allebei een cruciale rol zullen spelen in de afwikkeling van
de plot.
Het achterlaten van zijn jeugd vervult de jongen met gemengde gevoelens. Enerzijds
voelt hij zich nog een kind en verlangt hij terug naar de geborgenheid van zijn gezin.
Anderzijds wil hij tonen dat hij de naam ‘man’ waardig is. Vooral bij de aanvang
van zijn inwijding toont hij zich gespleten:
Wat wordt van mij verwacht? Ik mis mijn vader, mijn moeder en mijn zus
nu al, maar dat zal ik aan niemand toegeven. Ik ben trots dat ik een man
aan het worden ben. Ik voel nu al de verandering. Mijn stem klinkt al
zwaarder als ik tegen mezelf zeg: ‘Ik heb dorst.’ (p. 9)
Langzamerhand begint hij fierheid en kracht te putten uit de mannelijke taken die
hij beetje bij beetje onder de knie krijgt, zoals het maken van vuur, het zoeken van
sporen en het temmen van zijn totemvogel. Door dat alles heen blijft de aanwezigheid
van zijn familie echter sterk voelbaar. De band met zijn zus in het bijzonder blijkt
bijzonder sterk en moeilijk om los te laten:
Wanneer ik 's nachts in mijn hut lig, zie ik het gezicht van mijn moeder
en mijn vader. En de glimlach van mijn zus. Vooral de glimlach van mijn
zus.
Ik leer dat ik vanaf nu geen kind meer ben en dat ik dus niet meer mag
omkijken wanneer een meisje me roept.
‘En als mijn zus roept?’
‘Tsk tsk tsk,’ zegt de stem en mikt een straaltje speeksel op de grond. (p.
14)
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De inwijding van de jongen wordt abrupt afgebroken door toedoen van de moordende
olifanten. Hij moet sneller opgroeien omdat de hele gemeenschap waartoe hij behoorde
verdwenen is en hij verlaten achterblijft. Wanneer hij in het dorp aankomt en de dode
lichamen van zijn ouders en zus ontdekt, blijkt gelukkig dat hij er toch niet helemaal
alleen voor staat.

Van de uitkant naar het middelpunt
Op dit punt in het verhaal wordt het vertelperspectief namelijk overgenomen door
de zus, die als ik-verteller de rest van het relaas in handen neemt en de jongen
vergezelt. Ze zet een kleine stap terug in de tijd en vertelt ons over de voorbereidingen
op de terugkeer van haar broer. In het dorp is het de gewoonte dat de meisjes de
man-geworden jongens opwachten met een zelfgemaakt pak dat ze in een zelfgekozen
pigment verven. De zus kiest voor azurietblauw, de tint die haar broer als kind het
mooist vond. Ze doet uit de doeken hoe de olifanten het dorp overrompelden op het
moment dat de vrouwen zich klaarmaakten om met al hun kleurenpracht de mannen
te verwelkomen. Het fatale moment is dan ook gehuld in een gestolen explosie van
kleur, die eigenlijk bedoeld was om de vreugdedansen te begeleiden.
Na de klap volgen we de zus wanneer haar geest, in het schimmengebied tussen
leven en dood, bezit neemt van het lijf van een van de olifanten die schuldig zijn aan
het bloedbad. Iets wat nog in leven is, kan haar ziel nog even hier houden. Ze komt
terecht in de olifant die de jongen zal inlijven als een vorm van ‘weergeld’ voor zijn
verlies. Oog om oog, tand om tand: de olifanten hebben hem de zijnen ontnomen,
dus eist hij bij wijze van compensatie een van hen op. De zus beschrijft de
omzwervingen van haar broer, volgend op zijn besluit om elders zijn geluk te zoeken.
In dit stadium van het verhaal verschuift het accent van initiatie naar uitsluiting en
het gevoel (n)ergens thuis te horen. De jongen bevindt zich duidelijk in een liminale
fase, een fase waarin hij op zoek moet naar een nieuwe stam en een nieuwe identiteit.
Een fase waarin hij bovendien geen kind meer is, maar ook nog geen man. De zus
stelt vast:
Mijn broer heeft gedaan wat bannelingen doen: met zijn scherpe mes zijn
hoofd kaalgeschoren. Daarna heeft hij zijn vel met klei wit gemaakt. Hij
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verstopt zijn mes onder het doek dat hij meeneemt, omdat alleen mannen
een wapen mogen dragen. (p. 52)
De jongen is op verschillende vlakken mossel noch vis, en omwille van zijn
gemarkeerde uiterlijk is hij nergens welkom. Kinderen maken hem uit voor ‘niet-man’,
‘kaalkop-sukkels’ zoals hij moeten de mensen niet, die horen thuis aan de ‘uitkant’
van de stad (p. 56).
Daar, letterlijk en figuurlijk aan de rand van de maatschappij, vinden de jongen,
de neushoornvogel en de olifant uiteindelijk hun plek in een gemarginaliseerde
gemeenschap van kopermijnarbeiders. Daar maakt het niet uit dat hij een wees en
een niet-man is, maar wordt hij onthaald als een deel van de familie. Het volle respect
van die nieuwe gemeenschap weet hij te winnen wanneer hij het mysterie rond de
dood van een gewond familielid ontrafelt. De man raakt gewond in een mijnongeval
en wordt vervolgens ontvoerd uit zijn hut. Er blijft enkel een spoor van bloed achter.
De familie verdenkt een rivaliserende clan van arbeiders, maar in de aanloop naar
een confrontatie tussen de beide groepen duikt uit het niets een tijger op, met in zijn
bek het lichaam van de gewonde man.
Met de tijger dient zich voor de jongen meteen een kans aan om zijn initiatieritueel
te voltooien - pas wanneer hij zijn totemdier doodt, kan hij immers een man worden.
Met zichzelf als aas lokt hij de tijger naar zich toe en met de hulp van de olifant en
de neushoornvogel slaagt hij erin de tijger af te leiden, te verzwakken en te doden.
Tijdens het gevecht gaat de geest van het meisje over van de olifant naar de tijger.
Omdat de tijger stervende is, zal ook haar ziel nu verdwijnen naar de plek van de
doden, maar niet voordat haar broer die bevrijdt.
Voor ik vertrek zie ik in het licht van het vuur hoe Olifant de
neushoornvogel met zijn slurf wiegt zoals je dat met een kind doet. Hoe
mijn broer onder het zadel van de olifant een pak uithaalt, een azurietblauw
pak, terwijl hij naar me blijft kijken. Het pak dat ik voor hem maakte. Het
pak dat hij aantrekt. Eerst de broek. En dan de jas. Terwijl iedereen om
hem heen danst.
Hoe mijn broer naar me kijkt en hoe hij mijn naam uitspreekt, onhoorbaar
in het kabaal, maar ik hoor mijn naam. (p. 86)
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Met het doden van de tweede totem en het aantrekken van het pak gemaakt door zijn
zus kan de jongen de rite de passage alsnog voltooien. Zijn volwassenwording is
afgerond, net als de tocht van de geest van zijn zus naar het dodenrijk.

Cherchez la ‘femme’
De sleutel tot zijn man-worden ligt bij de steun van zijn zus, zonder haar zou hij het
niet hebben gekund. Haar aanwezigheid is cruciaal voor de ontwikkeling van deze
jongen tot man. De geest van het meisje is dan ook niet zomaar in de olifant terecht
gekomen en een compagnon de route voor de jongen geworden. Het uitspreken van
haar naam is hierbij van groot belang. Tijdens een ritueel om de doden naar het
dodenrijk te laten trekken heeft de jongen haar bewust bij zich gehouden door haar
naam niet luidop te zeggen: ‘Toen mijn broer door het brandende dorp danste, sprak
hij de namen van de doden één voor één uit om ze uit te nodigen om naar hun plek
te vertrekken. Ik heb hem mijn naam niet horen uitspreken.’ (p. 47) Niet voordat ze
hem heeft geholpen om man te worden kan hij haar loslaten.
De onmisbare rol van de zus heeft eveneens een sterke tastbare component, met
name in de vormgeving van het boek. Haar aandeel in de tekst is proportioneel gezien
groter dan dat van de jongen. Haar deel is met ruim vijftig pagina's beduidend langer
dan het zijne, dat ongeveer dertig pagina's beslaat. Bovendien is het meisje, hoewel
ze nooit in beeld gebracht wordt in de prenten, toch zichtbaar aanwezig in het boek.
Dat komt doordat de typografie symbool staat voor wie aan het woord is. In het eerste
deel, ‘Het boek van de jongen’, is de tekst afgedrukt in het zwart, in een schreefloos
lettertype. Deel twee, ‘Het boek van het meisje’, is weergegeven in koningsblauwe,
geschreefde letters. Dit typografische onderscheid wordt consequent aangehouden,
tot aan de paginanummers toe. Bovendien begint het boek met een zwarte binnenkant
van de omslag, terwijl de achterste binnenomslag blauw is. We beginnen met de
jongen, en hoewel we in essentie zijn verhaal blijven volgen, is het de
doorslaggevende rol van het meisje die op deze manier in de verf gezet wordt.
Het verhaal dat Carll Cneut in zijn illustraties vertelt, is naar zijn normen verrassend
sober. In zijn oeuvre zijn visuele rijkdom, overdaad en luxueus
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ogende texturen kenmerkende elementen. Een setting met een oerwoud, exotische
dieren en een verhaal vol van kleurensymboliek schreeuwt haast om een overdaad
aan technieken, texturen en vooral kleuren. Carll Cneut weet echter aan die drang te
weerstaan en zet een verbazingwekkend bescheiden visuele wereld neer. Net zoals
de tekst van Peter Verhelst uitermate strak gecomponeerd is en de metaforen goed
gekozen zijn, zijn de prenten impressionistisch en suggestief van aard. Apart voor
Cneuts over het algemeen sprekende en sterk uitgewerkte stijl zijn de eenvoudige
pennenschetsen tegen een simpele grijzige achtergrond. In de overige beelden
overheerst het diepe groen van de bomen en planten in het nachtelijke oerwoud.
Slechts nu en dan wordt die doorleefde groene kleur afgewisseld met een kleurrijke
uitspatting. De titeldieren krijgen elk een portret in een rijk geschakeerd kleurenpalet.
De pigmentbom in de fatale rush van de olifanten blinkt uit door haar expressiviteit
en de ‘explosie van wit licht’ die de strijd met de tijger begeleidt (pp. 80-81) vertoont
meer textuur en diepte dan van een witte explosie verwacht zou kunnen worden.
De jongen, de neushoornvogel, de olifant, de tijger en het meisje is zowel op
tekstueel als op visueel vlak een verhaal dat raakt. In dit boek biedt de onontbeerlijke
vrouwelijke figuur, zonder wie de jongen geen man kan en wil worden, een tegenwicht
voor het verpletterende belang dat in deze (fictieve) samenleving aan de man en zijn
nastrevenswaardige kwaliteiten gehecht wordt.
De jongen, de neushoornvogel, de olifant, de tijger en het meisje. Peter Verhelst (met
illustraties van Carll Cneut). De Eenhoorn, 2015.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

161

Harm de Jonge in het paradijs van de fantasie1
Lieke van Duin
Oscar en de Ornikop (2015), het nieuwe kinderboek van Harm de Jonge, verschijnt
in een veelzijdig, maar hecht oeuvre. Sinds De Jonge in 1989 debuteerde met de
realistische jeugdroman Steenkuib is een rat, is de fantasie in zijn werk steeds
belangrijker geworden. Zijn fascinatie voor het afwijkende, het vreemde, het magische
en zijn interesse voor pseudowetenschappelijke bevindingen heeft daar ongetwijfeld
aan bijgedragen. Ruim een kwart eeuw later is de fantasie voor De Jonge een paradijs
geworden waarmee je de werkelijkheid volkomen naar je hand kunt zetten. Hoe zich
dat de laatste twaalf jaar ontwikkelde, is onder meer aan de volgende boeken te zien:
De Peperdans van Panzibas (2004) is een filosofisch getint dierenverhaal à la Erik
of Het klein insectenboek van Godfried Bomans, waarin de jongen Manne Mens
samen met zijn vriendinnetje Bobél een werkstuk moet schrijven over ‘De dieren bij
de plas’. Hij zit aan het water met een pepermuntje in zijn mond, waardoor hij de
dieren kan verstaan. Die vergaderen over dagelijkse irritaties, maar ook over geluk
en leven en dood. Dit laatste wordt op laconieke wijze besproken als: eten en gegeten
worden. Behalve aan Bomans' boek herinnert het ook aan De wind in de wilgen van
Kenneth Grahame (oorspronkelijke Engelse versie 1908) en aan Het onbegonnen
feest (1984) en De olifantsberg (1985) van Els Pelgrom. Daarmee staat het in een
klassieke traditie van verhalen over sprekende dieren met allerlei menselijke
(on-)hebbelijkheden.
Tjibbe Tjabbes' wereldreis (2008) is vanuit een ander soort fantasie geschreven.
Het is een tot in detail uitgewerkte fictieve historische ontdekkingsreis à la Darwin,
compleet met verzonnen Journael en tekeningen en aquarel-

1

Harm de Jonge hield op 18 mei de 17e Annie M.G. Schmidtlezing getiteld Het paradijs van
de fantasie. Van het fluitketeltje van Annie M.G. tot de paddoknabbels van Alice in W. De
lezing is elders in dit nummer opgenomen.
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len in achttiende-eeuwse stijl van Fiel Venius (Fiel van der Veen). De ‘ontdekte
dieren’ als zeilsnijders, steenknauwers, marmerspuiters en kraagpaddo's zijn suggestief
verbeeld, met als topstuk een tweekoppig monster, de molochtiet. Dit boek staat niet
in een bepaalde jeugdliteraire traditie, maar is uniek in zijn soort.
In Jonas en de visjes van Kees Poon (2013) is de fantasie weer van andere aard.
Het is een in het heden gesitueerd verhaal over een jongen die voor het raam van een
grachtenhuis naar buiten kijkt. Hij moet van zijn vader een paar visjes voor het eten
halen, elke dag opnieuw. Jonas vindt dat saai en wil het leven spannender maken.
Door zijn zonnebril op te zetten en zijn ogen tot spleetjes te knijpen, brengt hij op
bijna psychedelische wijze leven in de brouwerij. De Jonge knipoogt hierbij weliswaar
naar Alice in Wonderland (een steeds opduikend konijn), naar Kees de Jongen (Kees
is op Rosa Overbeek, Jonas op Rosa Overtoom) en naar Salvador Dalí (door de gracht
zwemt een krokodil en de koningin drijft er op een krant, met een lakei die een
paraplu boven haar hoofd houdt, surrealistisch verbeeld door Martijn van der Linden),
toch is het boek moeilijk in een bepaalde jeugdliteraire traditie te plaatsen. Het lijkt
er dus op dat Harm de Jonge een eigen fantasiestijl aan het ontwikkelen is, in de
richting van het surrealisme of fantastisch realisme.2
Ondanks die verscheidenheid vertoont het werk van Harm de Jonge een sterke
eenheid, in thematiek, taalgebruik (neologismen), betekenisvolle namen, details en
literatuurverwijzingen. Zo is de hoofdpersoon vaak een fantasierijke, verlegen jongen
die in stilte verliefd is op een meisje, worden er veel gratis reclameplaatjes gespaard
en hebben pepermuntjes nogal eens toverkracht.

2

Surrealisme en fantastisch of magisch realisme, beide gebruikt in zowel de beeldende kunst
als de literatuur, zijn verwante begrippen, maar er zijn nuanceverschillen. Zo wordt bij
magisch realisme vaak een link met een hogere macht verondersteld, zoals bij Jeroen Bosch.
Bovendien impliceert het soms dreiging. Daar is in Jonas en de visjes van Kees Poon geen
sprake van. Het bijna-synoniem (van magisch realisme) fantastisch realisme past meer bij
dit boek. Surrealisme veronderstelt uitschakeling van het verstand en ook daarvan is sprake
in Jonas en de visjes van Kees Poon.
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Droomreis
Oscar en de Ornikop sluit qua fantasiewereld enigszins aan bij Jonas en de visjes
van Kees Poon. Ook hierin begint het verhaal realistisch: ‘In het plafond zit een
vochtkring die lijkt op een wolk. Oscar ligt er vanuit zijn bed naar te kijken.’ (p. 8)
Hij denkt aan de voorbije dag waarin hij op het schoolplein gepest werd door Melle
en Bram, twee jongens die zijn potje met rupsen afpakten en kapot sloegen, terwijl
juf Spaanhout er niets tegen deed. Die rupsen hadden pauwoogvlinders moeten
worden.

Dan verschijnt er een grote vreemde vogel in het raamkozijn van zijn slaapkamer.
Het dier heeft een mensengezicht, lang haar en twee sprieten op zijn hoofd met een
lampje eraan, het ene groen, het andere rood.3 Hij stelt zich voor als de Ornikop, de
reisvogel van de ‘Grote Moeder, “de liefste vrouw van de wereld, speciaal voor
kinderen die hun moeder missen. En jij bent je moeder toch kwijt?”’ (p. 10) Het is
dan nog onduidelijk wat er met Oscars moeder is gebeurd.

3

De Jonge heeft de Ornikop gebaseerd op de illustratie van een harpij, getekend door Matthäus
Merian uit 1660.
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Oscar gaat op zijn rug zitten en zo vliegen ze de nacht in. De Ornikop vliegt op
pepermuntjes als brandstof. Hij brengt Oscar naar drie drijvende droomeilanden:
Honniebel van koningin Karamella, Weetglip van Tikkie Vergat, de oude vader van
Karamella, en Bawaï van Bjoetie Bobèl,4 dochter van Karamella. Zij heeft een
paardenstaart, net als Oscars moeder, en Charlotte Dematons heeft haar als een
barbieprinses geschilderd.
Elk van de eilanden zit met een ketting vast aan een kleiner strafeiland, de keerzijde
van de medaille, ‘waar het kaal en zwart lijkt’ (p. 13), respectievelijk Honniemal,
Prison Weetglip en Bawaï-Bah.
Koningin Karamella helpt Oscar door nare herinneringen weg te knuffelen, Tikkie
Vergat helpt hem door ze diep weg te stoppen, en Bjoetie Bobèl leert Oscar om mooie
dingen te dromen.
Pas op pagina 24, als Oscar bij koningin Karamella is en aan zijn moeder denkt,
wordt het voor de lezer duidelijk dat Oscars moeder overleden moet zijn.
De Ornikop vliegt Oscar ook naar de drie strafeilanden. Op Honniemal zitten de
kapotmakers, onder wie kinderen van Oscars school. Op Prison Weetglip zitten de
pesters, zoals Melle en Bram. Oscar ziet daar zelfs zijn juf Spaanhout. En op
Bawaï-Bah zitten de mensen die de wereld lelijk en vies maakten. Op de strafeilanden
moeten de slechteriken leren een beter mens te worden.
Ten slotte wordt Oscar door de Ornikop teruggebracht naar zijn eigen bed en weet
hij zich gesterkt en getroost door de belevenissen tijdens zijn droomreis. Hij zal zich
nooit meer laten pesten. ‘Hij zal voor niemand meer opzij gaan. Melle en Bram zullen
naar hem kijken en hij zal gewoon doorlopen. Rechtop, met een lachend gezicht. Ze
zullen hem nakijken en niks meer zeggen.’ (p. 77) En hij belooft zijn moeder dat hij
haar de pauwoogvlinders zal brengen, op de begraafplaats. ‘Ze zullen op de zwarte
steen met haar naam gaan zitten en dicht in de buurt blijven.’ (p. 78)

4

De naam Bobèl herinnert aan Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk
wilde worden van Joke van Leeuwen (1987). Bobbel is daar een afkorting van het Franse
Beau Belle: mooi, als achtereenvolgens mannelijk en vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord.
Bobbel is inderdaad een androgyn meisje. Bobèl is echter puur vrouwelijk.
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Moraliteit
De fantasie in Oscar en de Ornikop is geen surrealisme of fantastisch realisme, zoals
in Jonas en de visjes van Kees Poon. Het begint wel in de realiteit, maar de eerste
zin bevat al meteen de sleutel naar het droomavontuur: de vochtplek op het plafond,
die werkt als een Rorschachvlek. Het is dus meer een droomfantasie. Hierin lijkt het
verhaal op Groter dan een droom van Jef Aerts en Marit Törnqvist (2013). Nog een
overeenkomst: in beide boeken heeft de droomtocht een troostende en rijpende
werking.
De personages en eilanden in Oscars droom lijken allegorische personages: de
dikke koningin Karamella staat voor goedbedoelde, maar verstikkende moederliefde.
Haar vader Tikkie Vergat staat voor de wereldverzakende wijsheid van de ouderdom
en haar dochter Bjoetie Bobèl voor jeugdige schoonheid en positief denken/fantaseren.
Ook de eilanden symboliseren iets groters, zij het niet als personages. Hun namen
suggereren dat al: Honniebel (honing, honnepon, zoet, mooi), Weetglip (ontglipt
weten of misschien juist glimp van weten) en Bawaï (het suikerspinzoete Hawaï van
Bobèl).
Behalve dat de personages de verpersoonlijking zijn van menselijke (on)deugden,
heeft het verhaal ook een expliciet didactische strekking: het bevat een (troostende)
les over goed en kwaad: ga niet pesten, vies-, lelijk- of kapotmaken, want dan - eigen
schuld, dikke bult - word je gestraft. Daarmee doet het denken aan een middeleeuwse
moraliteit.

Zwart-wit
Honniebel is een soort snoezeleiland: ‘Nergens op het eiland vind je brandnetels of
doornstruiken. Wel zijdeheggen, wattenkruid en fluweelstruiken. Het donsgras is er
kussendik en de bomen zijn van schuimhout.’ (p. 18) Koningin Karamella is zo
mierzoet en sponszacht dat je het er als lezer benauwd van krijgt. Een lakei
waarschuwt Oscar bij het binnengaan van het Knuffelpaleis: ‘“U moet de koningin
alleen op de wang kussen. Maar blijft u niet te lang aan haar hangen, alstublieft.
Want dan ruikt ze verdriet bij u en omhelst ze u te stevig. Dikke kans dat u dan niet
helemaal heel blijft.“’ (p. 21) De koningin noemt hem ‘suikerbolletje’, ‘poezenlijfje’,
‘kakelsnoesje’ (p. 21, 23). Oscar vindt dat maar zozo, al roepen de woorden van
Karamella
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ook fijne momenten met zijn moeder in herinnering. Als er pijnlijke herinneringen
komen, zegt ze: ‘“Ik ga het nare inpakken met lieve woorden. Dan dek ik het toe met
hersenlapjes. Dat zijn eigenlijk pleisters in je hoofd.”’ (p. 26) Ze leert hem
‘oorgordijntjes’ (p. 26) te maken om scheldwoorden buiten te houden. Verwarrend
dat zo'n positieve - en origineel verwoorde! - boodschap geuit wordt door een
personage dat door haar verstikkende geknuffel zo'n afkeer inboezemt.
Ook de andere eilanden en hun bewoners zijn extreem aangezet. Zo is Honniemal
erger dan het ergste strafeiland op aarde, met lawaai, brand, roet, brandnetels,
doornstruiken met slingerarmen die je kunnen pakken als je wil vluchten,
moddermoerassen waar spontaan vuurtjes uit opschieten, en zwavelwormen die
gaatjes in je voeten boren. Honniebel en Honniemal staan model voor hemel en hel,
goed en kwaad, en dat geldt op eenzelfde wijze voor de twee andere eilandenparen.
Spannend om te lezen is het wel.
Soms schiet Harm de Jonge door. Zo vindt de oude koning Tikkie Vergat, op zich
een mooi personage dat krom groeit als een hoepel, het prachtig om ‘ouwe sok’ (p.
39) genoemd te worden. Hij is dan wel een sympathieke kluizenaar geworden die
aards bezit en waardigheid achter zich heeft gelaten, maar hij heeft kennelijk ook
zijn zelfrespect achter zich gelaten.
Bjoetie Bobèl leert Oscar positief dromen: ‘“Met dromen poets je alles wat lelijk
is weg. Je kunt de wereld om je heen maken zoals je wilt,”’ zegt ze, en: ‘“Wat je
droomt, kun je zijn.”’ (p. 60) Dingen zien die er eigenlijk niet zijn, vindt ze heel
gewoon: ‘“Mensen die in de woestijn verdwalen, zien soms ook wat er niet is. Dan
zijn ze te moe en hebben ze dorst. Overal is zand, tot ze ineens een bosje met een
waterplas zien. Het is er niet echt, maar ze denken dat het er is en ze zijn blij.”’ (p.
65) Oscar antwoordt terecht dat ze dan nog steeds niet kunnen drinken, waarop
Bjoetie zegt: ‘“Dat is zo. Maar dan dromen ze weer dat ze drinken en weg is de
dorst.”’ (p. 65) Een levensgevaarlijke droom die tot een wisse dood leidt. De fata
morgana is dus alleen geschikt als voorbeeld van dingen-zien-die-er-niet-zijn, maar
niet om daar vervolgens een positieve draai aan te geven, zoals Bjoetie Bobèl doet.
Overdrijving moge een klassieke stijlfiguur zijn, in Oscar en de Ornikop is het
nogal eens te extreem, waardoor het ongeloofwaardig wordt.
Wel heel mooi en geloofwaardig is hoe Oscar hierna droomt dat hij thuis voor het
raam staat en zijn moeder terug ziet komen op de fiets: ‘Allemach-
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tig, wat gaat ze hard! Ze springt van de fiets nog voor die stilstaat. Dan zet ze hem
voor een boom en lacht. Ze wist dat ik op haar zat te wachten, denkt Oscar, en hij
lacht terug.’ (p. 65) Zo'n droom helpt inderdaad het verlies van een geliefd iemand
te verwerken.

Expliciete moraal
Het verhaal doet in de verte denken aan De kleine kapitein van Paul Biegel, waarin
ook eilanden en landen bezocht worden die voor iets groters staan, zoals het eiland
van Groot en Groei, en het land van Waan en Wijs. Ook De kleine kapitein heeft een
didactische inslag, maar lang niet zo'n expliciete moraal als Oscar en de Ornikop.
De scheiding tussen goed en kwaad, slachtoffer en dader, lief/warm/goed eiland
en strafeiland is in Oscar en de Ornikop vet aangezet. Oscar is goed en zijn pesters
zijn slecht en moeten daarvoor boeten. Zo zegt de Ornikop over de kinderen op
Honniemal: ‘“Ze voelen nu wat ze de ander aandeden. Dat is hun straf.”’ (p. 34) Op
strafeiland Prison Weetglip worden Bram en Melle zèlf gepest: ‘Scheldmuizen en
spotvogels lachen ze de hele dag uit. Watereksters krijsen ertussendoor dat Melle
naar poep stinkt en dat Bram de domste van de hele school is.’ (p. 54) De kinderen
op Bawaï-Bah, die de wereld vies maakten, ‘“moeten nu de hele dag bomen soppen,
straten vegen, viezigheid opruimen.”’ (p. 69) Als ze niet hard genoeg werken, krijgen
ze nog meer straf.
Ten slotte komt iedereen naar het Knuffelpaleis van koningin Karamella om
afscheid te nemen van Oscar, die nu geen last meer heeft van nare herinneringen.
Hij vraagt Karamella of hij Melle en Bram en de andere pesters thuis terug zal zien.
‘De koningin drukt hem in haar zachtheid. “Er is altijd vergeving,” zegt ze. “Na de
straf krijgt iedereen een nieuwe kans. Ze komen dus terug, maar ze zullen je niet
meer pesten.”’ (p. 74) Dit klinkt nogal religieus: zonde, boetedoening en vergeving.
Het plechtige woord vergeving is net teveel van het goede. Zonder dat was ook
duidelijk geweest dat het allemaal goedkomt, niet alleen met het slachtoffer, maar
ook met de daders.
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Taalvirtuoos
Er valt ook veel te genieten in Oscar en de Ornikop. Harm de Jonge kan mooie zinnen
schrijven, zoals ‘Door de straat rent een windvlaag’ (p. 8). Hij toont zich opnieuw
een meester in originele neologismen: niet alleen ‘hersenlapjes’ en ‘oorgordijntjes’,
maar ook ‘kussenbuik’ (p. 27), ‘waaghalsdurf’ (p. 28), ‘hoepelmensen’ (p. 40),
‘moerasgluiper’ (p. 51), en een ‘Vergeetgrot’ met botten van uitgestorven
‘krokostieren, bultsaurussen en pantsergloepen’ (p. 46).
Vooral de strafeilanden zijn beeldend beschreven. Op Prison Weetglip schijnt de
zon maar één uur per dag. ‘Het stormt daar altijd, de wind fluit de haren van je hoofd
en de geitenmelk wordt er zuur.’ (p. 50) Op Bawaï-Bah liggen: ‘Kapotte wasmachines,
stukgegooide televisies, rollen oud vloerkleed, groen van de schimmel. Roestige
autowrakken, slordig op elkaar gestapeld. En overal liggen vuilniszakken. Bosvarkens
hebben ze opengescheurd en aardappelschillen, plastic zakjes en poepluiers
rondgestrooid.’ (p. 69)
Fraai is ook de scène waarin Tikkie Vergat Oscar meeneemt naar de Vergeetgrot
vol kasten met laatjes. Er staat een tafel vol doosjes, blikjes en lapjes om nare
herinneringen in te pakken en op te bergen. Charlotte Dematons heeft er een spannend
hol van gemaakt. Eén herinnering van Oscar is te erg voor een papieren doosje.
‘Tikkie stopt hem in een blikje. Met zijn vuist slaat hij het deksel erop. Daarna sluit
hij de naden af met lijm. Hij drukt het doosje in een scheur in de wand en hamert het
vast met zijn stok.’ (p. 48)
Jammer dat hier ‘doosje’ staat, terwijl Tikkie de herinnering juist te erg vond voor
een doosje en 'm daarom in een steviger ‘blikje’ stopte. Er zijn meer slordigheden:
de ‘Glazen Berg’ (p. 58) op Bawaï heet op pagina 64 de ‘Glasberg’. En terwijl de
Ornikop zegt dat Tikkie Vergat ‘liever een roestige fiets’ heeft ‘dan een koets’ (p.
39), is op de illustraties van Weetglip geen fiets te bekennen. Ook verzamelt Tikkie
nare herinneringen die mensen graag kwijt willen in zijn rugzak. Hij schudt die 's
avonds leeg in de rivier, maar op de prent van Weetglip is geen rivier getekend.
Charlotte Dematons, altijd zo precies met details, had hier makkelijk een fietsje en
een rivier kunnen tekenen. Toch zijn dit details.
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Al met al is Oscar en de Ornikop een beeldend geschreven troostverhaal, waarin
Harm de Jonge zijn fantasieparadijs verder heeft uitgebreid met een droomfantasie.
Moralisme en zwart-wittekening maken het minder sterk dan zijn voorganger Jonas
en de visjes van Kees Poon, maar de originele poging om er een moderne moraliteit
van te maken, getuigt van een onderzoekende geest die zijn grenzen wil blijven
verleggen. Het maakt nieuwsgierig naar de volgende stap in De Jonges paradijs van
de fantasie.
Oscar en de Ornikop. Harm de Jonge (met illustraties van Charlotte Dematons).
Hoogland & Van Klaveren, 2015.
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Over de auteurs
An-Sofie Bessemans
Studeerde Westerse Literatuur aan de KU Leuven, waar ze onder begeleiding van
prof. Rita Ghesquière afstudeerde met een masterscriptie over de romans van Aidan
Chambers. Tot eind 2014 werkte ze als redacteur en recensent voor de stopgezette
tijdschriften De Leeswelp en De Leeswolf. Tegenwoordig recenseert ze in haar vrije
tijd jeugdliteratuur voor Mappalibri.be en werkt ze samen met enkele auteurs en
radiomakers aan Boeken Toe (www.boekentoe.be), een podcast over literatuur.

Nathalie Bierhuizen
Is recentelijk afgestudeerd van de master Jeugdliteratuur aan de Tilburg University.
Ze vervulde tijdens haar studieperiode een stage bij kinderboekenuitgeverij De Vier
Windstreken en bij het Kinderboekenmuseum, waar ze nu werkzaam is als
medewerker evenementen. Sinds kort recenseert ze jeugdboeken voor NBD Biblion
en voor Leesfeest.nl.

Lieke van Duin
Was bijna tien jaar jeugdliterair criticus van dagblad Trouw. Nu schrijft ze zelf
kinderboeken. De nieuwste zijn de Jeugdbijbel (met Mireille Geus en Corien Oranje)
en Dromen van vrijheid (met Truus Huizenga). Samen met Jos van Hest maakt ze
lestips voor de boeken die de Woutertje Pieterse Prijs hebben gewonnen.
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Harm de Jonge
Debuteerde in 1989 met Steenkuib is een rat. Zijn werk is vele malen bekroond, hij
werd genomineerd voor de Astrid Lindgren Memorial Award, de ‘Nobelprijs voor
de Kinderliteratuur’, en schreef het zestigste Kinderboekenweekgeschenk: Zestig
spiegels. De Jonge schrijft vaak spannende detective- en oorlogsverhalen die laten
zien dat niets is wat het lijkt. Verhalen die aanzetten tot nadenken. In 2015 verscheen
Oscar en de Ornikop en Mijn moeder is een Paradijsvogel (non-fictie). Harm de
Jonge is jarenlang bestuurslid van IBBY-Nederland geweest en verzorgt al vele jaren
de interviews in de IBBY-Nieuwsbrief.

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 de Universiteit Tilburg. Van Lierop-Debrauwer 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.

Frauke Pauwels
Ronde in 2014 de Master in de Literatuurwetenschappen af met haar thesis Een
koekoeksei in het nest? Over literaire en narratieve technieken in jeugdliteraire
non-fictie. Zij werkte als leerkracht Nederlands en schrijft recensies, eerst voor De
Leeswelp, nu voor de recensiesite Mappalibri. Op dit moment is zij onderwijsassistent
jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen.

Bea Ros
Publiceert over onderwijs, onderzoek, geschiedenis, cultuureducatie en
(jeugd)literatuur. Ze is onder meer redacteur van Leesplein 15+, een website over
jongerenliteratuur, wetenschapsredacteur van onderwijsvakblad Didac-
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tief en redacteur van Literatuur zonder leeftijd. Ze studeerde in 1986 af op een
onderzoek naar jeugdliteraire kritiek in de periode 1965-1984 (Een spannend boek.
Warm aanbevolen!). Ze werkt als buitenpromovenda van de Radboud Universiteit
aan een vervolgonderzoek naar de jeugdliteraire kritiek in dagbladen in de periode
1950-2015.

Linda van Scherrenburg
Is afgestudeerd aan de masteropleiding Jeugdliteratuur van de Universiteit van Tilburg
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).

Sara Van den Bossche
Is germaniste en werkt als post-doctoraal onderzoekster aan de Afdeling
Scandinavistiek en Noord-Europakunde van Universiteit Gent. Haar proefschrift
(2015) belicht de canoniseringsprocessen rond het oeuvre van Astrid Lindgren in
Vlaanderen en Nederland. Ze publiceert over canonisering, adaptatie, culturele
identiteit en diversiteit, 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 en van de adviesraad
van Barnboken.

Floortje Zwigtman
Debuteerde in 2001 met een historisch jeugdboek, Spelregels: Het verhaal van een
middeleeuws huwelijk. In 2003 won Zwigtman de Gouden Uil Jeugdliteratuur en een
Zilveren Zoen voor haar tweede jeugdboek: Wolfsroedel. In 2006 ontving ze de
Gouden Zoen en opnieuw een Gouden Uil, beide vanwege Schijnbewegingen. In
2011 hield zij de Annie M.G. Schmidtlezing: HET WEVEN VAN EEN WEB. Hoe
Schrijven Gaat en Waarom Fictie Gevaarlijk Is. Haar laatste boek verscheen in 2014:
Vlam (uitgeverij Moon).
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Een nummer vol...
Veertig jaar schrijverschap van Jacques Vriens
Ruim vijfendertig jaar geleden schreef ik mijn eerste artikel over lezen en jeugdboeken
in Verkenningen op het gebied van de jeugdliteratuur, dus ik loop alweer een tijdje
mee. Eén van de dingen die me in de loop van de jaren is opgevallen, is dat de
Nederlandse jeugdliteratuur vele duizendpoten kent: schrijvers die ook illustrator
zijn of omgekeerd, die voor kinderen en volwassenen schrijven, auteurs die niet
alleen achter de schrijftafel zitten, maar daarnaast het theater ingaan en auteurs die
al deze activiteiten combineren. Alle auteurs die tot nu toe in de recente
schrijversnummers van Literatuur zonder leeftijd centraal stonden - Harrie Geelen,
Imme Dros, Bart Moeyaert en Ted van Lieshout - behoren tot de soort van de
duizendpoot en dat geldt evenzeer voor de auteur die in dit nummer onder de loep
wordt genomen: Jacques Vriens. Vele jaren combineerde hij het schrijverschap met
het beroep van leraar en nadat hij in 1993 zijn schooltas, zij het met enige spijt, aan
de wilgen had gehangen om fulltime auteur te worden, bleef hij naast het schrijven
op andere terreinen actief. Hij werd de eerste kinderboekenambassadeur van Stichting
Lezen en staat met eigen voorstellingen op de planken.
De directe aanleiding voor dit nummer over Jacques Vriens was zijn zeventigste
verjaardag en zijn veertigjarig jubileum als schrijver dat immers in 1976 officieel
begon met Die rotschool met die fijne klas. Zo'n lange carrière met een grote oogst
aan boeken vraagt om een nadere beschouwing ervan en dat is wat nummer 101 u
biedt. Uiteraard beginnen we traditiegetrouw met een interview met de auteur zelf.
Op een prachtige zomerdag in augustus spraken Helma van Lierop en Jacques Vriens
een aantal uren met elkaar onder een schaduwrijke boom in de tuin van de auteur in
Gronsveld over onder andere zijn drijfveren om na veertig jaar nog steeds
onvermoeibaar door te gaan. De bekendste kinderboeken

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

8
van Jacques Vriens zijn ongetwijfeld zijn schoolverhalen. Jacques Dane analyseert
een aantal van deze boeken vanuit onderwijshistorisch perspectief: wat vertellen de
verhalen ons over het Nederlandse onderwijs in de tijd dat ze werden geschreven?
Een van de kenmerken van schoolverhalen is dat ze lezers laten kennismaken met
de wereld waarin ze opgroeien. Deze verkenning begint natuurlijk al veel eerder,
namelijk in het gezin. Dat Jacques Vriens zich daarvan terdege bewust is, blijkt uit
de gezinsverhalen die hij schreef, onder meer over het kleuterduo Tommie en Lotje.
Helma van Lierop bekijkt deze verhalen met een gezinssociologische bril om na te
gaan welke visie op het gezinsleven en opvoeding erin centraal staat. Wie het over
opvoeding heeft, heeft het vaak ook over opvattingen over kinderen, over kindbeelden,
een thema dat belicht wordt door Ann Uleners in haar bijdrage over een aantal
prentenboeken van Jacques Vriens.
Dat we met deze drie genres de loopbaan van Jacques Vriens nog maar zeer ten
dele in kaart hebben gebracht, zegt veel over zijn veelzijdigheid. Want wat te denken
van zijn serieverhalen voor lezers in de basisschoolleeftijd die door Susan Venings
worden besproken, van zijn historische romans die Sanne Parlevliet leest vanuit de
vraag hoe Jacques Vriens het verleden tot leven brengt en van zijn
sprookjesbewerkingen die Carlien Vermeiren tegen het licht van de bronteksten
houdt? En last but not least natuurlijk, analyseert Selma Niewold zijn theaterteksten.
Tussen deze langere teksten blikken collega-schrijvers, -illustratoren en -performers
terug op de schrijver en mens Jacques Vriens. Datzelfde doet Gerlien van Dalen,
directeur van Stichting Lezen, maar zij spreekt zich vooral uit over de
kinderboekenambassadeur Vriens. Het nummer zou niet compleet zijn zonder teksten
van Jacques zelf, dus ook die vindt u wanneer u verder leest. Het gaat om een verhaal,
gedichten en twee teksten die zijn engagement met leesbevordering laten zien.
In het interview met Jacques Vriens bleek zijn toekomstambitie glashelder: ‘Er
zijn nog drie boeken leeg...’. Onze ambitie was een nummer vol... met lezenswaardige
artikelen over veertigjaar schrijverschap.
Helma van Lierop-Debrauwer
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‘Er zijn nog drie boeken leeg’
Een niet te stoppen lezer, schrijver, theatermaker en leesbevorderaar
Helma van Lierop-Debrauwer
Hoe vat je veertig jaar schrijverschap samen in maximaal drie trefwoorden? Jacques
Vriens moet er even over nadenken, maar antwoordt dan gedecideerd: ‘Kinderen,
plezier en hard werken.’ De toelichting is al even helder:
Als kind was ik altijd al met schrijven bezig. Maar het idee om voor
kinderen te schrijven kwam pas toen ik voor de klas stond. Wanneer je
optrekt met de kinderen uit je groep, leer je goed naar hen te kijken en zie
je hoeveel er gebeurt. Toen dacht ik: daar wil ik over schrijven. Dat werd
uiteindelijk mijn eerste boek: Die rotschool met de fijne klas (1976). Het
waren dus de kinderen zelf die mij op het spoor zetten. Daarnaast had ik
het geluk dat ik op een school werkte met een hart voor kinderboeken.
Dankzij de directeur, Andries Oldersma, was er een prachtige
schoolbibliotheek en eens per maand kwam jeugdbibliothecaresse Jannie
Daane1 met een tassen vol boeken langs om erover te vertellen.
Het plezier dat Jacques als jongetje had bij het uitschrijven van de toneelstukjes die
hij met andere kinderen in het hotel van zijn ouders speelde, is altijd gebleven. Het
is bovendien een noodzakelijke voorwaarde om het vol te houden, want schrijven is
ook hard werken. Een productie van ruim tachtig boeken in veertig jaar wekt de
indruk dat het schrijven hem weinig moeite kost, maar schijn bedriegt: ‘Ik ben altijd
met een boek bezig. Zelfs als ik vroeger op school aan het werk was, met mijn

1

Onder anderen Kees Fens (1984, 1989) en Piet Mooren (2000) prijzen Jannie Daane
als een pionier op het gebied van leesbevordering die van grote betekenis is geweest
voor ‘de volwassenwording van het kinderboek’.
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collega's, de ouders of de kinderen, dacht ik na over wat ik wilde schrijven. Ik maakte
notities, waar ik dan soms pas weken later mee verder kon.’ Nadat hij in 1993 na
veel wikken en wegen een punt zette achter zijn werk in het onderwijs - hij stond
nog met veel plezier voor de klas - kreeg hij meer tijd en werd het schrijven intensiever
en intenser.

De drie-eenheid van toneel, lezen en schrijven
In dit nummer van Literatuur zonder leeftijd wordt veertig jaar schrijverschap onder
de loep genomen, maar feitelijk schrijft Jacques Vriens al zo'n zestig jaar. Hij begon
immers al als achtjarige met het schrijven van scripts. Terugkijkend op die periode
realiseert hij zich dat er eigenlijk niet zoveel verschil is met zijn schrijverschap toen
en zijn officiële schrijverschap dat in 1976 een feit werd: ‘Ik schrijf nog steeds
toneelstukjes op mijn computer. Ik speel alle rollen als het ware. Ik zit vaak ook
hardop te praten, om te horen hoe het klinkt. Van jongs af aan is schrijven theater
voor mij. Toneelspel is de basis van alles.’
Sinds een aantal jaren speelt Jacques Vriens niet alleen toneel als hij schrijft, maar
maakt hij ook professionele theatervoorstellingen waarmee hij in het hele land
optreedt. Voor jonge kinderen heeft hij een programma gemaakt naar aanleiding van
zijn sprookjesbewerkingen. Een andere voorstelling, De kindertemmer, is het resultaat
van twee bewerkingen (zie ook de bijdrage van Selma Niewold in dit nummer).
Jacques bedacht het verhaal in eerste instantie op verzoek van philharmonie
zuidnederland en maakte er een voorstelling van die tussen 2013 en 2015 verschillende
keren in het Concertgebouw werd opgevoerd. In 2015 verscheen Jacques' gelijknamige
prentenboek met tekeningen van Kees de Boer. Gebaseerd op dat prentenboek maakte
hij opnieuw een theaterproductie onder dezelfde titel. Het is een familievoorstelling
met liedjes, dialogen met Fredrike de Winter en video, verzorgd door zijn zoon
Casper. De tekst voor al zijn voorstellingen schrijft hij helemaal uit, want de structuur
van die tekst is zijn houvast. Alleen dan is het voor hem mogelijk om met het publiek
te spelen en de reacties op te vangen. Improviseren doet hij alleen als dat nodig is.
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Het is echter niet alleen zijn toneelspel dat zijn schrijverschap heeft beïnvloed. Ook
de lezer die hij was, is bepalend geweest voor de schrijver die hij nu is. In 1984
noemde Kees Fens Fulco de Minstreel van C. Joh. Kieviet zijn ‘beslissende boek’,
omdat het de basis was voor zijn latere leeservaringen. Wie Smokkelkinderen, zijn
nieuwste boek, leest, is geneigd te denken dat het boek van Kieviet ook voor Jacques
doorslaggevend is geweest. Toch is dat niet helemaal waar. Hij vond Fulco de
minstreel als kind weliswaar prachtig en gebruikte ook zinnen uit dat boek voor zijn
toneelstukjes, maar het boek was voor hem niet de basis van zijn lezer- en
schrijverschap. Hij wilde Arie, het hoofdpersonage uit Smokkelkinderen, met de
verwijzingen naar Fulco ‘wat extra's’ geven:
Behalve smokkelaar wil Arie schrijver worden en daarom wilde ik van
hem ook een lezer maken en ik onderzocht welke boeken hij in 1934 zou
kunnen lezen. De herinnering aan de zinnen uit Fulco in mijn eigen
toneelstukken, bracht me op het idee om Arie ook te laten citeren uit het
boek. Op een gegeven moment gaan die zinnen Aries schrijverschap in
de weg zitten wanneer hij zelf wil schrijven, maar zijn meester weet hem
weer op een ander spoor te zetten.
Het boek dat voor hem wel ‘een openbaring’ was, was De kinderkaravaan (1954)
van An Rutgers-van der Loeff, het boek dat hij las toen hij een jaar of tien, elf was.
Daarvoor las hij vooral de boeken over Arendsoog, Pim Pandoer en de Kameleon.
De bibliothecaresse die hem De kinderkaravaan aanraadde, is hij nog steeds dankbaar:
‘Ik las ineens over echte mensen en echte kinderen die verdriet hadden, die ruzie
maakten, die het moeilijk hadden. Wat heb ik gehuild toen die ouders dood gingen.’
Hoewel hij door Arendsoog een lezer is geworden, voelde hij onmiddellijk het verschil
tussen ‘gewoon een spannend boek’ en ‘een boek dat je emoties laat ervaren’. De
kinderkaravaan is een belangrijke inspiratiebron geworden voor zijn eigen
schrijverschap: ‘Ik dacht op dat moment: als ik schrijver word, dan wil ik wel zoiets
schrijven als An Rutgers van der Loeff.’ Vanuit dat perspectief bezien is het dan ook
niet verwonderlijk dat hij het liefst realistische verhalen en historische romans schrijft,
al is de
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voorkeur voor het laatste genre ook beïnvloed door zijn liefde voor geschiedenis.

Feit en fictie
Het realistische karakter van zijn boeken roept automatisch de vraag op of ze
autobiografisch te noemen zijn. Jacques vindt zelf van niet: ‘Ik schrijf wel over
dingen die ik zelf heb meegemaakt: als kind of als meester. Maar je kunt niet zeggen
dat het hele werk autobiografisch is.’ Wanneer kinderen vragen of bijvoorbeeld de
Meester Jaap-verhalen ‘echt gebeurd’ zijn dan antwoordt hij altijd ontkennend, omdat
hij van mening is dat hij daarvoor de gebeurtenissen te veel naar zijn eigen hand zet.
Toch is hij ook de eerste om te erkennen dat alle jongetjes in zijn boeken ‘wel iets
van Jacques Vriens hebben: ze zijn twijfelaars die dingen moeilijk vinden en telkens
verliefd worden, wat ik als jongen ook om de haverklap deed.’ Ook frustraties uit
zijn jeugd vinden soms een uitlaatklep in zijn boeken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in
‘Hoogtevrees’ (1985), een griezelverhaal dat hij ooit schreef op verzoek van zijn
uitgever Martine Schaap voor de bundel Tien x griezelig:
Met magie of griezel heb ik eigenlijk helemaal niets en dus werd het
uiteindelijk een heel realistisch verhaal over een jongen met hoogtevrees
die wraak neemt op zijn gymleraar. De man, door zijn leerlingen Brutus
genoemd, eist iedere les van hem dat hij in de touwen naar boven klimt.
Het griezelelement is dat ze allebei uiteindelijk uit de touwen vallen en
morsdood zijn.
Een enkele keer wordt een boek via een omweg en onverwacht autobiografisch. Dat
overkwam hem toen hij werkte aan Tien torens diep (2004) en het overviel hem
compleet. Het verhaal speelt zich af in de jaren vijftig rond de steenkoolmijnen in
Zuid-Limburg. In het boek verongelukt Joep, de oudere broer van hoofdpersonage
Stef:
Terwijl ik de scène schreef dat Stef wakker wordt en hoort dat zijn broer
Joep is omgekomen, rolden de tranen ineens over mijn gezicht.
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In eerste instantie dacht ik ‘Wat is dit?’ tot ik me ineens realiseerde dat ik
over mijn eigen broer aan het schrijven was. Ik had een acht jaar oudere
broer, Jan, die na de scheiding van mijn ouders een vaderrol in ons gezin
had. Hij is verongelukt. Ik merkte dat de reactie van Stef op de dood van
Joep mijn reactie was toen ik hoorde dat Jan dood was. En dan wordt het
ineens heel autobiografisch. Het vreemde was bovendien dat ik daar al
heel lang ooit eens over wilde schrijven en nu gebeurde het onbewust.
Zijn historische romans zoals Tien torens diep (2004), Strijd om de kathedraal (2012)
en Smokkelkinderen (2016) zijn het resultaat van uitgebreid bronnenonderzoek, van
graven in archieven, van het lezen van talloze boeken over de historische periode
waarin het verhaal zich afspeelt, en van gesprekken met de mensen over wie hij
schreef, zoals oud-smokkelaars en oud-mijnwerkers. De historische roman is een
arbeidsintensief genre waarvoor hij pas tijd kreeg toen hij in 1993 fulltime schrijver
werd. Het is bovendien een genre dat schrijvers voor een aantal uitdagingen stelt.
Joosen en Vloeberghs (2008, pp. 151-170) merken op dat een schrijver van historische
romans een oplossing moet vinden voor minstens twee tegenstellingen: feit versus
fictie en vreemdheid versus vertrouwdheid. Een belangrijke functie van de historische
roman is ‘de kindlezers historisch bewustzijn bij te brengen, om ze, meer nog dan
een afstandelijke geschiedenisles, te doordringen van de wetenschap dat het leven
niet hetzelfde was als nu’ (Joosen & Vloeberghs, p. 152). Voor Jacques staat het
buiten kijf dat de feiten moeten kloppen. ‘Maar om die feiten uit te werken gebruik
je je verbeelding, je fantasie. Juist bij een historische roman moet je je verbeelding
gebruiken om de sfeer van een bepaalde tijd op te roepen.’ De tegenstelling tussen
vreemdheid en vertrouwdheid probeert hij te overbruggen door kinderen de kans te
geven zich te identificeren met personages: ‘Ik probeer altijd dicht bij de emoties
van kinderen te komen, zodat ze op de een of andere manier geraakt worden.’ Om
die emoties op te roepen, gaat hij terug naar de eigen jeugd of hij kijkt naar kinderen
die dichtbij hem staan. Zo probeert hij zich te verplaatsen in kinderen en hoopt hij
dat de kindlezers van nu tijdens het lezen dezelfde ervaringen en emoties hebben als
de kind-
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personages die hij aan het woord laat. Volgens Jacques was het leven vroeger
weliswaar anders dan nu, maar de gevoelens en motieven van mensen, van kinderen
toen en nu verschillen naar zijn idee niet: ‘In hun wezen veranderen kinderen niet.’

Kinderboekenambassadeur
Hoewel het op het eerste gezicht vanzelfsprekend lijkt dat een kinderboekenschrijver
‘kinderen’ als trefwoord kiest om zijn carrière te typeren, wordt tijdens het gesprek
duidelijk dat Jacques' engagement met kinderen, hun boeken en hun leesgedrag
bovengemiddeld groot is. Steeds keert het gesprek terug naar kinderen als lezers en
naar het belang van leerkrachten, bibliothecarissen en ouders als bemiddelaars in
hun leesontwikkeling. Op verschillende momenten verwijst hij naar herinneringen
van mensen die zijn gaan lezen doordat ze docenten hadden die echte
verhalenvertellers waren, naar bibliothecarissen zoals Jannie Daane en zijn eigen
‘biebjuf’ die hem het broodnodige duwtje in de rug gaven omdat ze avant la lettre
overtuigd waren van een doorgaande leeslijn. En natuurlijk komt ook zijn
kinderboekenambassadeurschap voor Stichting Lezen ter sprake. Hij wilde die functie
vervullen omdat hij er een extra kans in zag om van lezen en kinderboeken op
basisscholen en pabo's een speerpunt te maken. Hij kijkt met een tevreden gevoel op
zijn ambassadeurschap terug. Via interviews in onder meer de NRC en de Volkskrant,
tijdens onderwijsconferenties en op scholen is hij zichtbaar geweest en heeft hij zijn
verhaal kunnen vertellen over het belang van lezen en over de winst die nog te behalen
is wanneer de pabo's doordrongen zouden raken van de cruciale rol die kinderboeken
kunnen spelen in de ontwikkeling van kinderen.
Op zijn website stelde hij een leeslijst samen voor leraren en pabostudenten. Op
die leeslijst staan klassiekers als Het sleutelkruid van Paul Biegel, Minoes van Annie
M.G. Schmidt en Brief voor de koning van Tonke Dragt naast eigentijdse boeken als
Dummie de mummie en de gouden scarabee van Tosca Menten en Spinder van Simon
van der Geest. Boven die lijst staat: ‘Natuurlijk valt hierover te discussiëren, maar
je moet ergens beginnen...’ Het is een lijst die nieuwsgierig maakt naar de over-
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wegingen die eraan ten grondslag liggen. Voor Jacques staat kennis van de
geschiedenis van naoorlogse kinderboeken voorop, omdat leerkrachten moeten weten
wat er was. Daarnaast vond hij een brede basis belangrijk. Zijn persoonlijke
voorkeuren liet hij grotendeels buiten beschouwing, want Arendsoog en De
kinderkaravaan, de favorieten uit zijn jeugd, ontbreken. Lawines razen van An
Rutgers-van der Loeff staat er wel op:
Ik heb geprobeerd een dwarsdoorsnede te maken met verschillende genres,
klassiekers, heel toegankelijke boeken en boeken die wat meer tijd kosten.
Ik hoopte dat pabodocenten en - studenten er naar eigen inzicht mee aan
de slag zouden gaan, maar de reacties tot nu toe gaan voornamelijk over
de hoeveelheid boeken. Ze vinden het veel te veel.
Die brede basis betekende dat er van iedere schrijver maar één boek op de lijst kon.
De verleiding om er meer boeken van Paul Biegel op te zetten, was heel groot. Jacques
is een groot bewonderaar van Biegel die ooit zijn adviseur was toen hij als beginnend
schrijver bij Ploegsma binnenkwam: ‘Hij kon sprookjes zo prachtig verwoorden. Bij
mijn sprookjesbewerkingen heb ik vaak aan hem gedacht.’

Verhalen met een tweede, derde of vierde leven
Die sprookjesbewerkingen hebben een bijzondere plaats in het oeuvre van Jacques
Vriens: het zijn fantasieverhalen en het is, tot op zekere hoogte, geleend werk. Hoe
ga je om met materiaal van anderen? Voor Jacques begon de bewerking altijd met
het lezen van het ‘origineel’. ‘Daarna ging het boek dicht en begon ik gewoon te
vertellen waarbij ik probeer zo dicht mogelijk bij de bekende verhaallijn te blijven.’
Maar de aantrekkingskracht van de bewerkingen zat volgens Jacques toch vooral in
de toevoegingen. De vlakke personages die typerend zijn voor sprookjes kregen van
hem meer karakter en hij voegde humor toe om meer lucht te brengen in de spannende
scènes. Maar bovenal moesten ze gemakkelijk voor te lezen zijn.
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Ook een aantal van zijn eigen boeken, zoals Achtste-groepers huilen niet en
Oorlogsgeheimen heeft intussen een tweede leven gekregen op de planken of het
witte doek. Wat betekent dat voor zijn houding tegenover bewerken? Vraagt hij van
de scriptschrijver ook dat hij of zij de verhaallijn van zijn boeken volgt? ‘Ja, maar
ik begrijp heel goed dat theater en film andere media zijn en dat er daardoor
verschillen ontstaan tussen mijn boeken en de bewerkingen.’ Als voorbeeld noemt
hij Oorlogsgeheimen en de veranderingen die daarin in vergelijking met het boek
zijn aangebracht. Een markant verschil is er in de wijze waarop de concentratiekampen
en de vervolging van Joden in de film ter sprake komen. In het boek wordt dit verteld,
terwijl de dreiging die daarvan uitgaat in de film in een beeld gevangen wordt van
een trein die voorbijrijdt en een meisje dat een pop of een beer uit die trein gooit.
Hierdoor voelt Maartje (personage uit Oorlogsgeheimen) zonder dat het haar met
zoveel woorden is verteld dat er iets aan de hand is met die trein. De (volwassen)
kijker weet met dit ene beeld genoeg. Het was een scène die Jacques graag in zijn
boek had willen hebben. Dit soort veranderingen hebben hem ook bewuster gemaakt
van de mogelijkheid beschrijvingen in zijn boeken te vervangen door een trefzeker
beeld.
Dat Jacques zijn boeken ‘bewaakt’, blijkt uit wat hij vertelt over zijn eerste gesprek
met de scriptschrijver van Achtste-groepers huilen niet, Karin van Holst Pellekaan.
Als voorbereiding daarop had hij een lijstje gemaakt met tien dingen die hij absoluut
belangrijk vond voor het boek, zoals de kracht van Akkie en haar wil om te overleven.
Tot zijn vreugde had de scriptschrijver ook een lijst gemaakt van twaalf punten die
op negen punten overeen kwam met die van hem. ‘Dat gaf mij het gevoel: hier is
mijn verhaal veilig.’

‘Schrijver, hoeveel boeken zijn nog leeg?’
Of zijn boeken veilig zijn bij onderzoekers, is een vraag waarop Jacques het antwoord
nog niet weet, maar hij is er wel nieuwsgierig naar. Hij vindt het ook spannend om
in een nummer van Literatuur zonder leeftijd als object van studie te fungeren. Of
hij er iets mee zal doen in zijn toekomstige werk, laat hij open. Hij vermoedt dat het
min of meer zal gaan
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zoals in de gesprekken met zijn redacteur: ‘Als zij met goede argumenten komt om
zinnen te veranderen, dan zal ik die scène anders schrijven. Ik denk altijd na over
wat zij zegt. En zo denk ik dat ik het ook ga ervaren met Literatuur zonder leeftijd.’
In zijn algemeenheid vindt hij de academische studie van jeugdboeken van groot
belang, want het betekent dat het vakgebied serieus genomen wordt en niet vrijblijvend
is.
Inmiddels is Jacques al drie jaar over de pensioengerechtigde leeftijd van 67, maar
‘stoppen’ komt niet in zijn woordenboek voor. Daarvoor is het plezier te groot.
Bovendien is het antwoord dat hij ooit aan een kleuter gaf toen zij naar de toekomst
vroeg, nog altijd van kracht. Tijdens een schoolbezoek in een kleutergroep trof hij
kleuters die door hun lerares goed op zijn komst waren voorbereid. Ze had alle
kinderen gevraagd één vraag te bedenken. De mooiste kwam van een klein meisje:
‘Schrijver, hoeveel boeken zijn nog leeg?’ ‘Ik vond het een prachtige vraag. Spontaan
zei ik toen: “Drie boeken.” Later in de trein dacht ik: Het is waar, Ik heb altijd drie
plannen in mijn hoofd die ik nog wil uitvoeren. En als ik een plan dan echt ga
uitvoeren, schuift er een ander voor in de plaats. Stoppen is geen optie zolang die
plannen er zijn.’
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De BTW van Vriens
Tips voor leesbevordering op school. Deze tips hebben als motto ‘De BTW van
Vriens’, omdat het bij leesbevordering (volgens Jacques Vriens) gaat om:
- Bereikbaarheid
- Toegankelijkheid
- Waardering

De tips
1 Zorg voor een goede bieb die dagelijks open is, zodat kinderen altijd kunnen
ruilen (en niet dagen met een ‘stom’ boek in hun kastje zitten). Pin ze niet vast
op AVI. Kies voor een breed aanbod van boeken. Niet alle griffelboeken zijn
geschikt voor álle kinderen. En er zijn ook kinderen die veel liever informatieve
boeken lezen.
2 Vertel over boeken in de groep. Iets over de inhoud (bijvoorbeeld aan de hand
van de achterflap) en lees een paar bladzijden voor.
3 Durf tijd vrij te maken om kinderen zélf te laten lezen. Minstens drie tot vier
keer per week een half uur. Laat kinderen die moeite hebben met lezen een
luisterboek horen via een koptelefoon en voor zichzelf meekijken in het ‘echte’
boek.
4 Kinderen vullen geen waslijsten in na het lezen van een boek. Een map met
titel, naam schrijver en waardering volstaat (bijvoorbeeld door middel van een
cijfer of * sterren en X = niet uitgelezen)
5 Houd daarom wel eens in de drie weken een kringgesprek over wat de kinderen
gelezen hebben. Stel prikkelende vragen: Wie zou je willen zijn in het boek?
Wie juist niet? Herkende je iets? Wat vond je
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spannend/grappig/zielig? Waarom las je het niet uit? Wie heeft het wel gelezen?
Wat voor cijfer geef je dit boek?
Laat boekbesprekingen houden, maar denk goed na over de vorm. Geef zelf
eerst een demonstratie. Begin er al mee in groep 1/2 door kleuters hun
lievelingsboek mee te laten nemen. Laat moeilijke lezers uit de hogere groepen
bij de kleuters over prentenboeken vertellen.
Gebruik voor begrijpend/studeren lezen liever geen methode, maar koppel het
zoveel mogelijk aan de zaakvakken/werkstukken maken. Leer kinderen omgaan
met de informatieve teksten die ze daarvoor gebruiken/nodig hebben.
Besteed structureel aandacht aan kinder- en jeugdboeken en niet alleen in de
Kinderboekenweek.
Niet iedereen is boekengek. Zorg daarom voor een leescoördinator die daarvoor
ook tijd krijgt. Taak: adviseren kinderen, collega's en ouders; opzetten projecten;
boekpromotie in klassen; coördinatie bieb; opzet boekbesprekingen (doorgaande
lijn) enz.
Lees regelmatig voor of ruil met een collega die komt voorlezen. Je kunt ook
een luisterboek opzetten (gordijnen dicht, kaarsjes aan, maak er een ritueel van).
Stimuleer ook ouders om regelmatig voor te lezen.
Laat moeilijke lezers nooit hardop lezen in de groep of thuis. Ouders kunnen
wel samen met hun kind toch iets doen: ouder leest de eerste paar bladzijdes
van het hoofdstuk voor en het kind daarna voor zichzelf de rest (dus niet hardop).
Zo gaan ze samen door het boek.
Tenslotte (belángrijkste tip!): Straal als school uit dat je leesplezier belangrijk
vindt. Durf daar tijd en geld voor vrij te maken. Onderwijs is steeds meer gericht
op korte termijn resultaten (‘opbrengstgericht’ en toetsen en testen) en die
slokken steeds meer tijd op. Durf de moed te hebben om te zeggen: wij kiezen
hier in elk geval voor leesplezier, want dat levert juist op lángere termijn heel
veel op en is van blijvende waarde.
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De lijst van Vriens
Het zou de leesbevordering enorm helpen als alle Pabo-studenten tijdens hun studie
minimaal zestig kinderboeken zouden lezen. Hieronder een lijst met suggesties.
Natuurlijk valt hierover te discussiëren, maar je moet ergens beginnen...
- Elke auteur komt maar één keer voor.
- Er staan enkele ‘erg oude’ boeken op, zodat studenten enig idee krijgen van wat
er in het (verre) verleden gelezen werd.
- Brede keus en verschillende genres.

Onderbouw
1 Max en de Maximonsters - Maurice Sendak
(vertaald door L.M. Niskos)
2 Welterusten... kleine beer - Martin Wadell
(vertaald door L.M. Niskos)
3 Robin en God - Sjoerd Kuyper
4 Ze lopen gewoon met me mee... - Margaret Mahy
(vertaald door L.M. Niskos)
5 De kat in de gordijnen - Dolf Verroen
6 Liedjes met een hoepeltje erom - Toin Duijx / Joke Linders
7 Monkie - Ingrid en Dieter Schubert
8 Valentijn (Blokboekje) - Arnold Lobel
(vertaald door Jannie Daane)
9 Agent en Boef - Tjibbe Veldkamp / Kees de Boer
10 De prinses van de moestuin - Annemie en Margriet Heymans
11 Grootmoeders grote oren... - Jacques Vriens
12 Wim is weg (Gouden Boekje) - Rogier Boon
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13
14
15
16
17
18
19
20

Ik wil die! - Imme Dros
Boer Boris - Ted van Lieshout
Vos en Haas - Sylvia Vanden Heede
Spekkie en Sproet - Vivian den Hollander
Aap en Beer gaan op reis - Wim Hofman
Kikker is verliefd - Max Velthuijs
Bij ons in de straat - Koos Meinderts
De boze heks - Hannah Kraan

Middenbouw
1 Joris en de geheimzinnige toverdrank - Roald Dahl
(vertaald door Hubert Vriesendorp)
2 Deesje - Joke van Leeuwen
3 Erge Ellie en nare Nellie - Rindert Kromhout
4 Spaghetti van Menetti - Kees Leibbrandt
5 Krassen in het tafelblad - Guus Kuijer
6 Misschien wisten zij alles - Toon Tellegen
7 Villa Fien - Janneke Schotveld
8 Sinterklaas en de Struikrovers - Harriet Laurey
9 Het sleutelkruid - Paul Biegel
10 Minoes - Annie M.G. Schmidt
11 Kleine Sofie en Lange Wapper - Els Pelgrom
12 Help! Juf is verliefd - Carry Slee
13 Voordat jij er was - Daan Remmerts de Vries
14 Meester Kikker - Paul van Loon
15 Superguppie - Edward van de Vendel
16 Dummie de mummie en de gouden scarabee - Tosca Menten
17 Ik en de rovers - Siri Kolu
18 De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten - samengesteld door
Gerrit Komrij
19 Sammie en opa - Enne Koens
20 Het huis van Roos en Lap - Alet Schouten
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Bovenbouw
1 Boris - Jaap ter Haar
2 Spinder - Simon van der Geest
3 Miyax, de wolven en de jager - Jean Craighead George
(vertaald door Hanna Nouwen)
4 Alleen op de wereld - Hector Malot
(vertaald door August Willemsen)
5 De brief voor de koning - Tonke Dragt
6 Hasse Simonsdochter - Thea Beckman
7 Een vriendin met vuisten - Mirjam Oldenhave
8 Lawines razen - An Rutgers van der Loeff
9 De regels van drie - Marjolijn Hof
10 Mijn bijzonder rare week met Tess - Anna Woltz
11 De gebroeders Leeuwenhart - Astrid Lindgren
(vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur)
12 Meester van de zwarte molen - Ottfried Preussler
(vertaald door W.I.C. Royer-Bicker)
13 Oorlog zonder vrienden - Evert Hartman
14 Afke's tiental - Nienke van Hichtum
15 Hoe overleef ik mijzelf? - Francine Oomen
16 Kladwerk - Anke de Vries
17 Verkocht - Hans Hagen
18 Met je rug tegen de muur - Klaus Kordon
(vertaald door Els van Delden)
19 De boten van Brakkeput - Miep Diekman
20 Boy7 - Mirjam Mous
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Luchtig, maar niet vrijblijvend
Jacques Vriens als Nederlandse Kinderboekenambassadeur
Gerlien van Dalen
Op 1 april was Jacques Vriens veertig jaar kinderboekenauteur. Er is bij die
gelegenheid veel gezegd over het omvangrijke oeuvre dat Jacques heeft gecreëerd
en over de veelzijdigheid die zijn carrière kenmerkt. Als schrijver, verteller,
theatermaker, docent en scenarioschrijver is Jacques actief en gewaardeerd.
We mogen blij zijn dat Jacques zijn schrijftalent vroeg heeft ontdekt. Want met
de meer dan tachtig boeken die hij heeft geschreven, heeft hij hele generaties kinderen
aan het lezen gekregen. En daarmee heeft hij ze laten lachen, huilen, denken, huiveren
en bovenal: genieten. En dat is van grote waarde.
Uit recent onderzoek van Thijs Nielen en Adriana Bus (Onwillige lezers, Stichting
Lezen Reeks, deel 26) blijkt dat kinderen die niet graag of niet goed lezen een
weerstand tegen lezen kunnen ontwikkelen. Voor hen is de drempel om te lezen
hoog. Zij kunnen het wel, maar doen het niet. ‘Door gebrek aan oefening stagneert
de leesontwikkeling. Dit is een wijdverbreid leesprobleem - in de leesliteratuur
aangeduid als “a-geletterdheid” (in het Engels “aliteracy”),’ stellen de onderzoekers.
Kinderen die moeite hebben met lezen, reageren bij het zien van een boek hetzelfde
als mensen met een spinnenfobie bij het zien van een spin: zij voelen afkeer, afweer,
angst. Sommige kinderen ontwikkelen zelfs een emotionele weerstand tegen lezen.
Door deze angst of ‘leesweerstand’ mijden kinderen lezen en als ze toch moeten
lezen, slagen ze er niet in zich op het lezen te concentreren.
Een leesfobie zullen lezers van Jacques Vriens' boeken niet snel ontwikkelen. Zijn
veelzijdige oeuvre heeft vele kinderen het plezier in lezen en voorlezen laten ervaren
- de basis voor lezen.
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En Jacques verschaft dat niet alleen met zijn boeken, maar ook als persoon. Want
naast het schrijven heeft Jacques zich altijd buitengewoon actief opgesteld als
leesbevorderaar. Al als jonge leerkracht op de basisschool en tot de dag van vandaag.
Jacques maakt, ondanks zijn volle agenda, nog altijd tijd om scholen te bezoeken.
En dat wordt zeer gewaardeerd, de belangstelling voor zijn lezingen en
schoolbezoeken is groot. Via SSS verzorgde hij alleen al de afgelopen tien jaar meer
dan honderd optredens op basisscholen, voor leerkrachten en op PABO's. En dan
zijn er nog zijn boek- en theatervoorstellingen en zijn optredens op festivals.
Dat we in 2013 aan Jacques Vriens dachten als eerste Kinderboekenambassadeur in
Nederland, en dat hij graag bereid was deze rol op zich te nemen, mag dan ook geen
verbazing wekken. De man die officieel de eerste Nederlandse
Kinderboekenambassadeur werd, was dat informeel immers al vele jaren.
Naar Engels voorbeeld namen Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds
in samenwerking met SSS en Stichting CPNB in 2013 het initiatief voor het aanstellen
van een Kinderboekenambassadeur in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk werd
de eerste Kinderboekenambassadeur (Children's Laureate) in 1999 aangesteld. De
benoeming aldaar bekroont het werk van een uitmuntende kinderboekenauteur of
illustrator en benadrukt de bijdrage die deze levert aan het creëren van toekomstige
lezers.

Dit geldt ook voor de Nederlandse Kinderboekenambassadeur, die de promotie van
kinder- en jeugdboeken een herkenbaar gezicht geeft en de boodschap uitdraagt dat
(voor)lezen verschil kan maken in het leven van jonge mensen.
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Jacques Vriens nam in 2013 die formele rol met verve op zich en gaf twee jaar lang
daadkrachtig en overtuigend invulling aan zijn ambassadeurschap.
Onvermoeibaar trok hij als Kinderboekenambassadeur, steeds met zijn ambtsketen
bij zich, het land in om beleidsmakers, lerarenopleiders en studenten te inspireren
en hen ervan te overtuigen hoe belangrijk het is om positieve leeservaringen te hebben
en te creëren, en veel kinder- en jeugdboeken te (hebben ge)lezen. Hij had een
programma in gedachten waarbij in het bijzonder aandacht voor lezen op de PABO
centraal stond: een toekomstige leerkracht zonder positieve leeservaring en
leesbevorderingsvuur is voor Jacques niet denkbaar.
Jacques had een boodschap: Lezen is leuk! Lezen is belangrijk!
Leerkracht, ouders: stimuleer! Kinderen: geniet ervan! Hij bracht deze luchtig,
maar niet vrijblijvend, waar het kon. Op scholen, in de media, bij evenementen als
de Nationale Voorleeswedstrijd en bij politici. Zo gaf de Kinderboekenambassadeur
in 2014 in het kader van de Leescoalitiecampagne Vaders Voor Lezen een
voorleesworkshop aan mannelijke Tweede Kamerleden, die ondanks een 's nachts
laat beslechte motie graag aanwezig waren. De persoonlijke en professionele
workshop, die live werd verslagen door Radio 1, was een succes.
Want Jacques is altijd inspirerend en kent de menselijke maat. Beminnelijk en met
humor overtuigt hij mensen van de opbrengsten van lezen en leesplezier, en laat
pragmatisch kansen en mogelijkheden zien. Want oplossingen zijn altijd dichtbij, en
waar dat niet zo is moeten ze gecreëerd worden: goede schoolbibliotheken, tijd voor
lezen op school en tijd voor lezen en voorlezen thuis - hoe moeilijk kan het zijn en
waar een wil is, is een weg.
We zijn Jacques Vriens - schrijver en leesbevorderaar pur sang - veel dank
verschuldigd voor zijn oeuvre, vele uren leesplezier en zijn missiewerk voor het
lezen en de leesbevordering als eerste officiële Kinderboekenambassadeur in
Nederland.
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Vrijheid en begrenzing
Over het kindbeeld in enkele prentenboeken van Jacques Vriens
Ann Uleners
Het is een understatement: Jacques Vriens is een duizendpoot in het jeugdliteraire
landschap. Hij kan ontzettend goed vertellen (een ‘heldere en vooral empathische
verteller met een rijke fantasie’ volgens Kees de Boer), schrijft toneelteksten, speelt
ook zelf in het theater en heeft een heel oeuvre aan boeken voor jonge en wat oudere
kinderen bijeen geschreven.
Vriens is eerst en vooral bekend om zijn schoolverhalen: zijn boeken over de
lotgevallen van kinderen (én hun meester) in de basisschool halen veel drukken,
worden gelezen en vaak herlezen. Verschillende generaties kinderen hebben al
genoten van deze tijdloze verhalen. Daarnaast verwierf hij onder meer bekendheid
met gezinsverhalen, zoals die over de avonturen van Tommie en Lotje, en zijn
historische jeugdromans. Deze boeken komen elders in dit nummer aan bod.
Maar ook prentenboeken zijn het werkterrein van Vriens en daar wordt in deze
bijdrage verder op ingaan. Op basis van zeven van zijn prentenboeken en interviews
met drie van zijn illustratoren (Alex de Wolf, Annet Schaap en Kees de Boer) wordt
dit segment van Vriens' werk in de schijnwerpers geplaatst. Omdat hij de kindlezer
in zijn schrijverscarrière altijd centraal heeft gesteld (zie het interview van Helma
van Lierop met Jacques Vriens in dit nummer) wil ik het kindbeeld in de tekst van
zijn prentenboeken analyseren en nagaan of en zo ja hoe zijn opvatting over kinderen
in de loop van de tijd geëvolueerd is. Het kindbeeld van de illustrator laat ik hierbij
buiten beschouwing.
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Motto
‘Liefde overwint alles’ lijkt het alomtegenwoordige motto in Vriens' werk.1 Vaak
letterlijk, maar soms ook eerder suggestief duikt het op in veel van zijn verhalen.
Met dit motto als referentiepunt wordt het kindbeeld van Vriens in de volgende
prentenboeken onder de loep genomen: Ik wil als vriend... (eerste uitgave 1980);
Wouter en Mieke en het baby'tje in het schuurtje (eerste uitgave 1984); Jij bent een
kip! (eerste uitgave 1999); Jelle en de baby (2003); Allebei even lief (2010);
Lampkapje & De Wolf (2013) en De Kindertemmer (2015).
Zoals verder zal blijken, zijn er grote inhoudelijke verschillen tussen deze
prentenboeken. Tegelijkertijd is er qua vorm zoiets als een herkenbaar
Vriens-sjabloon. Kenmerkend zijn de chronologische opbouw (met sporadisch een
nevenplot), steevast een happy end, de huiselijke en/of vertrouwde settingen, vaart
in het verhaal door de opeenvolgende acties van de personages, veelvuldig gebruik
van dialogen, een flinke dosis humor in woorden of daden en eenvoudige en directe
taal. Deze toegankelijkheid en vlotheid zorgen voor een lage leesdrempel. Het belang
daarvan heeft Jacques Vriens als Kinderboekenambassadeur (2013-2015)2 regelmatig
onder de aandacht gebracht.

Het zelfredzame kind

Ik wil als vriend... is het oudste prentenboek in de reeks en het enige waar een
ik-verteller aan het woord is. Een kind droomt zich op elke nieuwe pagina een dier
als vriend, om samen allerlei avonturen te beleven. In de oorspronkelijke uitgave
van 1980 (met illustraties van Ivo de Weerd) was dit kind een jongen. Voor de
herziene uitgave in 2001 werd Alex de Wolf als illustrator gevraagd; op basis van
de tekst koos hij voor een meisje als hoofdpersonage.

1
2

Op de website van Vriens (http://www.jacquesvriens.nl/) wordt hiervoor doorverwezen naar
http://www.npo.nl/de-kist/27-09-2015/VPWON_1243785%20
http://www.jacquesvriens.nl/slotrede%20kinderboekenambassadeur.htm
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We maken hier kennis met een kind dat tegelijkertijd sterk én erg kwetsbaar overkomt.
Kwetsbaar omdat ze eenzaam lijkt en genegenheid wil. Bovendien is ze het slachtoffer
van pesterijen (door ‘Flip, die pestkop van de hoek’) en lijkt de school niet haar meest
geliefkoosde omgeving. In haar fantasie probeert ze dan ook aan school te ontsnappen.
Zo stelt ze zich voor dat ze bij een spreekbeurt een everzwijn mee naar de klas neemt
om de kinderen en de juf angst aan te jagen, zodat zij een vrije dag krijgt. Haar kracht
zit in de wijze waarop ze met haar situatie omspringt: die is moeilijk te veranderen
en dus kruipt ze in haar verbeelding. Daarin neemt ze opvallende eigenschappen van
dieren over (de kracht van de krokodil, het aanvalswapen van het stinkdier, het
vliegvermogen van de uil...) om boven zichzelf uit te stijgen. Haar fantasie is dan
een veilig toevluchtsoord om zich in terug te trekken, maar ook een houvast voor de
confrontatie met de dagelijkse realiteit.
De relatie van het meisje met volwassenen is dubbelzinnig: gezien haar jonge
leeftijd is ze afhankelijk van hen, maar dat lijkt haar niet steeds te bevallen. In haar
verbeelding spelen ouders een bijrolletje: haar moeder wordt slechts zijdelings en
eerder in een functionele rol vermeld, als hulp bij het opstaan, aansporing om op te
ruimen of leverancier van een mooie jurk om mee te pronken. Van een vader is in
het verhaal geen sprake. Daarnaast stellen de ingebeelde dieren haar in staat om het
overwicht van volwassenen op haar te pareren: beschut in de buidel van de kangoeroe
hoeft ze niet te luisteren naar een agent en samen met het konijn durft ze in opstand
te komen: ‘En als we onze zin niet krijgen, gaan we heel hard stampvoeten en tussen
de worteltjes wroeten.’ Ook de genoemde fantasie over het everzwijn in de klas geeft
haar macht over een volwassene. De luiaard helpt haar zelfs om de woorden uit te
spreken die onderdrukt in haar hoofd rondzwerven: ‘Dat kan me niks schelen! Alle
grote mensen kunnen de bomen in ‘!NEVOBETSREDNO’.
Op de laatste pagina zijn we terug bij af: het meisje is zich ervan bewust dat het
slechts wensdromen zijn, maar toch geeft de herinnering aan het bezoek van haar
dierenvrienden 's nachts haar een warm gevoel... en wie weet ook wat hulp voor
overdag. De Wolf weet dit treffend te verbeelden: de schaduwen van allerlei enge
dieren lijken dreigend op
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te doemen, maar de glimlach van het meisje (samen met de voorkennis van de
lezer/kijker) vertelt een ander verhaal.
Dit prentenboek is naar de mening van Alex de Wolf een mooi voorbeeld
van een ‘echte Jacques’, omdat Vriens volgens hem steeds de kant van
het kind kiest. De Wolf zegt daarover: ‘Als je zo'n boek leest als kind, dan
krijg je wel een hart onder de riem gestoken.’
Vriens schetst in Ik wil als vriend... een krachtig kind; een kind dat het niet
gemakkelijk heeft, maar voor zichzelf (al is het dan in haar hoofd) oplossingen zoekt
en daarbij absoluut geen behoefte heeft aan de inmenging van volwassenen. Een
kind dat ondanks alles stevig in haar schoenen staat en haar eigen weg gaat.
Inhoudelijk sluit het hoofdpersonage uit Jij bent een kip! daar naadloos bij aan. Tim
vindt een verfomfaaide kip op de weg en zal haar zeer geduldig en met de nodige
fantasie (en met de onverwachte hulp van een haan) weer tot een ‘echte’ kip
transformeren. Daarvoor heeft hij geen hulp van volwassenen nodig; integendeel,
de ouders en dierenarts zijn er van overtuigd dat herstel niet meer mogelijk is:
‘Jammer, het was een mooie kip, maar het wordt niks meer.’ Dit geeft de rol van
Tim als redder nog meer glans, want hij slaagt erin om als kind eigengereid en met
veel doorzettingsvermogen te bereiken waar geen volwassene in geloofde.

Jij bent een kip! mag dan op de eerste plaats een ode zijn aan de verbeeldingskracht,
het draagt ook al iets van Vriens' motto in zich: echte liefde overwint alles. De
vriendschap van Tim voor de kip is immers onwankelbaar en net die volharding zal
tot een happy end leiden: ‘Nu komt alles toch nog goed!’.
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Het afhankelijke kind
Waar in de eerste twee prentenboeken het motto van de alles overwinnende liefde
nog niet helemaal omarmd wordt, is dat in de drie volgende prentenboeken absoluut
het geval. Wouter en Mieke en het baby'tje in het schuurtje, Jelle en de baby en
Allebei even lief ademen een andere sfeer dan Ik wil als vriend... en Jij bent een kip!
De kind-personages presenteren zich weliswaar nog steeds met de nodige agency,
maar voor deze kinderen spelen volwassenen wél een belangrijke rol in hun leven:
betrokken en liefdevolle ouders (al dan niet als koppel) omringen hun kind(eren)
met zorg en bieden hem/hen een warm nest (dit laatste zelfs letterlijk in Allebei even
lief).

Centraal in het prentenboek Wouter en Mieke en het baby'tje in het schuurtje staan
de tradities rond het kerstfeest en het Bijbelverhaal over de geboorte van Jezus (De
Wolf scheidt dit laatste visueel duidelijk af van het hedendaagse verhaal waarin het
ingebed is, door hiervoor uitsluitend aardetinten te gebruiken). We maken hier kennis
met twee jonge kinderen die genieten van de knusse gezinssfeer: ‘Doe gauw je pyjama
aan, dan zal ik over het kerstkindje vertellen.’ (p. 10) Ongeacht hun jonge leeftijd
mogen ze zonder begeleiding naar de bakker en bekommeren ze zich daarenboven
actief om het lot van een oude buurman. Mieke is de oudste van de twee en een
kleuter met een sterk plichtsbewustzijn: ze zorgt voor haar broertje en bemiddelt in
conflicten: ‘Hij is heel lief,’ zegt Mieke gauw, want ze vindt het niet leuk dat opa
Bos kwaad wordt.’ (p. 4) Ze voelt zich al groot en dat beïnvloedt haar houding: ze
komt soms dominant en opschepperig over, wanneer ze bijvoorbeeld haar broertje
terechtwijst of steeds opnieuw kerstliedjes ten gehore brengt. Wouter speelt als
peuterbroertje een hartverwarmende rol: hij wordt als een spontaan en guitig kereltje
neergezet. Hij veroorzaakt grappige of net vervelende
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situaties door zijn denkniveau (hij wordt boos op mama omdat ze ‘huisjes van
kawouters’ in de soep doet, paddenstoelen dus) en door zijn moeite met sommige
woorden: ‘Hoi hoi, spuitjes!’ roept Wouter, want hij is dol op spruitjes. (p. 9) Samen
groeien ze op in een gezin met een vader en een moeder, die beiden hun aandeel
hebben in de opvoeding van de kinderen. De huiselijkheid en gezelligheid van het
gezinsleven worden ruimschoots benadrukt, zoals op p. 25: ‘En het ruikt lekker in
huis. Naar warme chocolademelk en verse broodjes.’ En ten slotte is er ook nog opa
Bos, een soms wat knorrige buur. Hij woont alleen, is gesteld op zijn rust en kookt
zijn eigen potje. Wouter en Mieke willen hem uit zijn isolement halen en ze overtuigen
hun ouders ervan om hem uit te nodigen op het kerstfeest in hun gezin: ‘Alle mensen
moeten vrienden zijn’, zegt Mieke. ‘Vooruit dan maar,’ zucht papa. (p. 25) Of hoe
liefde/vriendschap overwint...

Diezelfde warme sfeer vinden we terug in Jelle en de baby (bovendien sterk
geaccentueerd door de lieflijke illustraties in zachte pasteltinten van Suzanne
Diederen). Jelle wordt grote broer en hij kan maar niet begrijpen dat de baby die op
komst was, na de geboorte niet meer ‘baby’ heet maar ‘Evi’. Aanvankelijk volhardt
hij door haar ‘baby’ te blijven noemen, maar met geduld, zorgzaamheid en een groot
inlevingsvermogen zorgen de ouders bij Jelle voor een ommekeer. In amper tien
pagina's wordt in dit kartonboekje een erg herkenbare situatie geschetst en wordt de
lezer/ kijker als het ware in een warm dekentje gehuld. Opnieuw is het de liefde die
helpt een probleem te overwinnen. Opnieuw wordt benadrukt dat kinderen warmte
en geborgenheid nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.
Ook Eentje in Allebei even lief voelt zich geborgen bij moeder-eend. Zij leert hem
alles over de wereld rondom hem en beantwoordt al zijn nieuwsgierige vragen.
Allemaal? Neen, want als er een verwijzing naar een vader in vervat zit, reageert
Dora zeer ontwijkend en leidt ze haar kuiken af met een warm en uitnodigend plekje
onder haar vleugels. Deze
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vaagheid prikkelt Eentje en hij ontvlucht stiekem het nest om bij Rat antwoorden te
vinden. Van Rat leert hij dat hij wel degelijk een vader heeft; hij heet Thomas en
woont sinds een ruzie met Dora aan de overkant van de vijver. Eentje is ondernemend
genoeg om alleen op zoek te gaan naar Thomas en slim genoeg om onderweg een
roofvogel te ontwijken. Wanneer de confrontatie met een hongerige snoek hem echter
helemaal van zijn stuk brengt, duikt Thomas op om hem te redden en terug naar Dora
te brengen. Eentje onderbreekt vastberaden het gekibbel tussen zijn ouders en vestigt
de aandacht op zijn eigen droevige situatie; uiteindelijk zal hij erin slagen om naar
ieders tevredenheid een co-ouderschapregeling te bedingen. In dit prentenboek lijkt
de liefde tussen beide ouders een brug te ver, maar de wederzijdse liefde tussen ouder
en kind is wel sterk genoeg om te zegevieren.

Met zijn natuurgetrouwe en haast ‘waterige’ illustraties vertelt De Wolf
het verhaal met treffende penseelstreken. Alex de Wolf gaat graag aan de
slag met een manuscript van Vriens, omdat deze volgens hem erg
toegankelijk schrijft, waardoor veel beelden opgeroepen worden en
aanknopingspunten steeds voorhanden zijn. Of zoals hij zelf zegt: ‘Het is
als illustrator een cadeau als je een hele mooie tekst krijgt.’
Het meisje en Tim, Wouter en Mieke, Jelle en Eentje: allemaal zijn het
kind-personages die initiatief nemen en daarmee (kleine of grote) problemen
overwinnen. Ze worden geschetst als levensechte kinderen, met hun sterke en
zwakkere kanten, en de kans is groot dat deze personages bij de kijker/lezer een
zekere herkenning en zelfs identificatie oproepen. Hun verhalen laten bovendien
zien dat kinderen pas goed gedijen in een liefdevolle en warme omgeving. In hoeverre
geldt dat ook voor de hoofd-personages uit de overige prentenboeken?
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Het kind als slachtoffer
Lampkapje & De Wolf vertelt het verhaal van prinses Bella. Vanaf haar geboorte
zijn haar ouders diep onder de indruk van haar schoonheid: ‘Waarom Bella?’ vroeg
de koning. ‘Dat betekent “mooi” en dat is ze ook.’ De koning knikte, want dat was
waar.’ Ze zal haar vriendschap met de zoon van de tuinman moeten opgeven (want
beneden haar stand) en zal opgevoed worden met de allesoverheersende idee dat
schoonheid het hoogste goed is. Het gevolg laat zich raden: Bella wordt een
egocentrische en verwaande prinses, die zich wentelt in de aandacht en bewondering
die haar steeds opnieuw ten deel valt. De confrontatie met een heks mondt uit in een
ramp: ze wordt zo lelijk als de nacht en verbergt haar gezicht onder een lampenkap
(‘Iedere dag zette de prinses een andere op. Maar ze durfde nooit meer in de spiegel
te kijken.’). Uiteindelijk zal haar verbannen jeugdvriend de betovering verbreken en
voor een voorspelbare ontknoping zorgen. Dit prentenboek vertoont kenmerken van
het sprookje, onder meer dankzij de onbepaalde chronotoop, de aanwezige magie en
de vaste begin- en eindformuleringen: ‘En prinses Bella en Henk de Wolf leefden
nog lang en gelukkig.’

Overwint de liefde hier? Daar kan geen volmondig ‘ja’ op geantwoord worden: de
liefde van koning Wammes de Vijfde en koningin Ursula voor hun dochter Bella
lijkt grenzeloos, maar is sterk gebaseerd op een oppervlakkige en relatieve waarde
als ‘schoonheid’ (‘Haar ouders maakten zich heel veel zorgen. “Dadelijk wordt ze
nog lelijk van al dat gehuil,” zei koningin Ursula.’). En de verdrongen vriendschap
van prinses Bella voor Henk transformeert eerder abrupt en opportunistisch in ware
liefde. Liefde lijkt hier een broze korst te hebben.
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Met haar illustraties weet Annet Schaap de wat bevreemdende sfeer te
benadrukken: de kleurige hoofdletters bij het begin van een alinea lijken
te verwijzen naar het gebruik van miniaturen en roepen een beeld van
vervlogen tijden op. En ook de gewassen en ingekleurde inkttekeningen
in combinatie met collagetechnieken en een vaak overwegend witte
achtergrond scheppen een zekere afstand. Schaap vertelt over deze
illustraties dat ze eerder spelenderwijs ontstaan zijn (samen met zoontje
Jonas zat ze ‘te knippen en te plakken met een pak vouwblaadjes van de
Hema’) en dat ‘zowel de uitgeefster als Jacques zelf even moesten wennen
aan de nogal andere uitstraling’. Samen met Vriens heeft ze trouwens ‘een
heel vruchtbare vriendschappelijke tijd met veel initiatieven’ beleefd en
zegt ze: ‘Ik denk dat Jacques vooral hetzelfde gebleven is en dat de wereld
er omheen langzaam een beetje veranderd is.’

Ook in het laatste prentenboek van de reeks (De Kindertemmer) hangt deze
dubbelzinnige sfeer. Een dolverliefd koppel kijkt uit naar de geboorte van hun
tweeling Quinten en Annabel, maar deze zullen niet opgroeien als de schatjes die ze
zich als ouders hadden gedroomd. Met veel warmte en minstens evenveel naïviteit
en kortzichtigheid (‘De kinderen groeiden als kool. En ze kregen alles wat hun hartje
begeerde.’) voeden de ouders hun kinderen op, die hierdoor steeds brutaler en ronduit
onuitstaanbaar worden. In uiterste wanhoop gaan de ouders op zoek naar hulp en
slechts de derde poging blijkt succesvol te zijn. De opgetrommelde Kindertemmer
laat Annabel en Quinten volledig aan hun lot over en doet hen zo inzien dat ze niet
zonder hun ouders kunnen (dit staat haaks op de bevindingen in de eerste groep
boeken, waarin zowel Tim als het meisje bewijzen dat ze zich zonder de hulp van
volwassenen staande kunnen houden). Het verhaal eindigt met een happy end: de
kinderen hebben spijt van hun streken en hun onrespectvol gedrag en beloven zich
voortaan goed te gedragen. Toch schemert ook
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hier een zwart randje doorheen, want als de tweeling daarna - net als alle doorsnee
kinderen - wel eens zeurt, of iets niet lust, of eventjes plaagt, hebben de ouders een
stok achter de deur: ‘Maar dan riep vader Kees dreigend: “Moet ik de Kindertemmer
bellen?”’
Kees de Boer maakt van Quinten en Annabel ook visueel echte ettertjes:
in hun poses, mimiek of activiteiten (bijvoorbeeld als ze in hun luie stoel
loom en zelfvoldaan hun glas met frisdrank laten bijvullen) benadrukt hij
hun slechte karakter. Zelf zegt hij hierover: ‘Ik wil de tekeningen graag
zo helder mogelijk hebben. Het moet er aantrekkelijk uitzien: regie en
acteerprestaties van “mijn acteurs” zijn heel belangrijk. Anders komt het
niet binnen bij de lezer.’ Ook kleurgebruik speelt een grote rol, omdat je
als illustrator met kleur ‘het oog van de kijker kan sturen’, maar in essentie
draait het toch om de basistekening. Of zoals hij schrijft: ‘Een goeie
tekening kun je niet echt verknallen met wat minder kleurwerk.’ Dat hij
de sfeer van het verhaal zo treffend in beeld brengt is volgens hem ‘een
kwestie van tekenen wat je achter je ogen ziet’.3
Prinses Bella, Quinten en Annabel zijn kinderen die een duidelijk doel in hun leven
najagen: mooi zijn of zich op hun wenken laten bedienen. Ze doen er alles aan om
dit te bereiken en wekken daardoor als personage niet erg veel sympathie op.
Tegelijkertijd vervullen ze een slachtofferrol, omdat ze duidelijk het product van de
wel liefdevolle, maar erg incompetente opvoeding door hun ouders zijn. Je zou
kunnen zeggen dat deze personages minder geëmancipeerd overkomen dan de figuren
uit de oudere prentenboeken: ze hebben wel degelijk een sterk karakter, maar zetten
dat vooral in ten dienste van hun eigenbelang. Slechts aan het einde van de verhalen
komen de kinderen tot inkeer en is er sprake van een beginnende gewetensvorming.
Overwint de liefde? Ja, want de ouders blijven onvoorwaardelijk van hun kinderen
houden en zetten zelf de eerste stappen naar een oplossing. En toch ook neen, want
is deze

3

Graag verwijs ik hiervoor ook naar het recente De beste geweldigste meest fantastische
opa's ter wereld. Dit prentenboek van Jan Paul Schutten en Kees de Boer was een
kerntitel in de Kinderboekenweek 2016, met als thema ‘Voor altijd jong!’.
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liefde wel wederzijds? Je zou je kunnen afvragen of de genegenheid van de kinderen
voor hun ouders wel gemeend en stevig verankerd is.

Tot slot
Liefde overwint alles, het motto van Vriens, is het zichtbaarst in het middensegment
van het corpus. In het oudste boek (Ik wil als vriend...) ligt het accent eerder op de
kracht van de verbeelding om een al dan niet ingebeeld tekort aan affectie te
compenseren. Wanneer we het kind en zijn leefwereld als uitgangspunt nemen, zoals
Vriens doet, dan krijgt het motto in de laatste twee prentenboeken (Lampkapje & De
Wolf en De Kindertemmer) wat barsten en roept het vragen op: Kan liefde echt alles
overwinnen? Kan liefde misschien ook kwaad aanrichten? En wat is nu precies liefde?
Is er sprake van een evolutie in het kindbeeld in Jacques Vriens' prentenboeken?
Die is er inderdaad, zo blijkt uit de selectie van prentenboeken die een tijdspanne
van vijfendertig jaar omvat. Aanvankelijk (Ik wil als vriend... en Jij bent een kip!)
zijn de kind-personages sterke karakters die zonder veel inmenging van volwassenen
hun eigen boontjes kunnen doppen. Om hun moeilijkheden op eigen kracht te
overwinnen, doen ze een sterk beroep op hun fantasie en doorzettingsvermogen. Ook
in de volgende fase (Wouter en Mieke en het baby'tje in het schuurtje, Jelle en de
baby en Allebei even lief) is er nog sprake van kinderen met pit, die zelfbewust door
het leven stappen, maar hierin geruggensteund worden door betrokken en liefdevolle
ouders. De kind-personages zetten zelf bepaalde processen in gang, die dan
uiteindelijk door de volwassenen bezegeld moeten worden. Je zou hier kunnen spreken
van een afgebakende autonomie: de kinderen zijn vrij binnen bepaalde grenzen. De
twee meest recente prentenboeken uit het corpus (Lampkapje & De Wolf en De
Kindertemmer) voeren dan weer kinderen op die ten gevolge van een liefdevolle,
maar erg kortzichtige opvoeding egocentrisch en erg oppervlakkig in het leven staan.
Het lijkt alsof Vriens hier, verpakt in humor en/of magie, kritiek uit op bepaalde
opvoedingsmodellen en de kinderen zelf daarin wil vrijpleiten van hun ergerlijk
gedrag. Met een min of meer
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happy end (zie ook eerder) smeert hij zalf op de wonde en toont aan dat het ook
anders kan.
Vrijheid en begrenzing: het blijft een boeiende evenwichtsoefening tussen ouders
en hun kinderen. En in Jacques Vriens vinden ze een medestander én een supporter.
Alsof hij hen in zijn prentenboeken zeggen wil: heb vertrouwen, het komt wel goed.
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‘AdviZeur’, kroketten en de Blokker in Houten
Martine Schaap
Toen ik eind jaren tachtig uitgever kinderboeken werd bij Van Holkema & Warendorf,
was dat in een periode waarin onstuimig gereorganiseerd werd. De (te) kleine fondsen
van Unieboek als De Boer Maritiem, Wereldvenster, Agathon werden verkocht of
opgeheven. Ook het kinderboekenfonds liep, in het zicht van het 100-jarig bestaan,
gevaar. Omvang en omzet waren niet riant, de productielijst telde een handjevol
titels. Werk aan de winkel dus. Greet Eijsink, redacteur van Agathon, een van de
opgeheven fondsen, werd mijn nieuwe redacteur, het begin van een voortvarende
samenwerking. En ook van een vriendschap, die in 2009 verdrietig eindigde door
het plotselinge overlijden van Greet.
Het kinderboekenfonds telde gelukkig een paar literaire parels als Het vlot van
Wim Hofman en Annetje Lie van Imme Dros, maar het verhalende genre - waar de
uitgeverij ook altijd sterk in was - werd alleen nog vertegenwoordigd door Jacques
Vriens. Er rustte dus een zware taak op zijn schouders, want Jacques moest deze taak
vervullen naast die van schooldirecteur en meester.
Het kostte enige overredingskracht, en ik verontschuldig me hierbij alsnog bij de
daaropvolgende lichtingen kinderen van De kleine kapitein die zo'n fijne meester
moesten missen, maar het lukte. Na ampel beraad, zoals dat zo mooi heet, besloot
Jacques full time schrijver te worden. En, op mijn dringende verzoek, adviseur. Ik
denk niet dat het een beslissing is waar hij ooit spijt van heeft gehad. En met alle
schoolbezoeken na die tijd heeft hij nog heel wat krijtlucht op kunnen snuiven en
kinderen van zijn rol als verteller laten genieten.
Die adviseursrol was overigens geen sinecure, fikse stapels manuscripten werden
aan de Spoorgaard in Houten binnen gebracht. De term ‘advizeur’ is
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afkomstig van Jacques zelf. Ik zou hem zo niet durven betitelen. En op zeuren heb
ik Jacques nooit kunnen betrappen!
Hoe verliep zo'n dag? Een keer per maand rolde er door de gangen van de uitgeverij
een golf van gejuich, dan kwam Jacques binnen. Het enthousiasme betrof in grote
mate, maar niet uitsluitend, Jacques zelf. Een deel van het gejuich was ook bestemd
voor de immense vlaai die hij die ochtend vers van de bakker in Gronsveld had
meegenomen.
Gelukkig word je van manuscripten lezen erg hongerig, dus die vlaai was alweer
vergeten op het moment dat we aan de lunch toe waren. En laat ik de lezers van
Literatuur zonder leeftijd die denken dat etentjes van uitgevers en auteurs uit Chablis
en een slibtongetje bestaan maar meteen uit de droom helpen. Jacques en ik hadden
een gedeelde voorliefde voor kroketten en uitsmijters. Een handige voorkeur
overigens, als je kantoor in Houten is gevestigd.
De lunchpauze werd verder besteed aan een rondwandeling door het winkelcentrum
van Houten. Had de Blokker een nieuw strijkcentrum (ook wel bekend als strijkplank)
in de aanbieding, moest er een nieuw overhemd gekocht worden, of een fijne design
flessenopener worden aangeschaft? Vriens en Schaap kwamen al snel tot een
eensgezinde keuze.
Het werken gebeurde ook eensgezind. We zaten op de ‘advizeursdag’ samen aan
de tafel op de uitgeverskamer. Aan de ene kant de stapel binnengekomen
manuscripten, die in de loop van de dag slonk. Aan de andere kant de stapel MDR
(Met Dank Retour), die in de loop van de dag groeide. En daartussen het stapeltje
manuscripten waarvan we na eerste lezing vonden dat de ander er ook een blik op
moest werpen.
Het commentaar van Jacques was kort en krachtig, meestal samengevat in drie of
vier trefwoorden. Een trefwoord dat in het begin nogal eens voorkwam: ‘Pinkeltje!’.
Geen kwaad woord voor dit kleine mannetje dat generaties kinderen vermaakte en
heel wat uitgeverijmedewerkers van een boterham voorzag, maar er waren nogal wat
schrijvers in spe die dachten de nieuwe Dick Laan te moeten worden. Dan kwam er
op het eerste kopijvel weer een klein mannetje uit een muizengat of paddenstoel
gekropen... Eén klein mannetje vormde een gunstige uitzondering, Silvester van Jules
Bedner. Helaas is het geen bestseller geworden, maar we vonden het een verrassend
manuscript.
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Het gemiddelde niveau van de ongevraagd opgestuurde manuscripten steeg gelukkig
wel in de loop der jaren. Misschien wel het gevolg van de schrijfcursussen die in
opkomst kwamen. Eén eindproject van zo'n schrijfcursus lazen we met veel plezier,
een prentenboekentekst met de titel Mama! De auteur ervan was Mirjam Oldenhave,
die hiermee de start maakte van een stevige schrijfcarrière. Andere nog steeds actieve
auteurs uit die tijd zijn Mirjam Mous, Rom Molemaker en Joost Heijink.
De kwaliteit van Jacques als adviseur? Een snel oordeel, misschien wel ontstaan
door het jarenlang nakijken van dictees en opstellen. Maar Jacques had niet alleen
een snel, maar ook een accuraat oordeel over verschillende genres, over wat
manuscripten geschikt maakt voor verschillende kinderen. Wat is een goed verhaal
voor beginnende lezers, voor rode oortjes lezers, geschiedenis lezers, nadenkende,
nieuwsgierige én dromende lezers?
De sleutel tot die gave zag ik bij de presentatie van Een bende in de bovenbouw
op de school van Jacques in Bakel, waar hij toen werkte. Er was voor die gelegenheid
met de kinderen een toneelstuk ingestudeerd. En in de drukke voorbereidingen op
de presentatie liep meester Jacques rond. Rustig en vrolijk, maar met een scherpe
blik op ieder kind. Hier een bemoedigend woord voor een zenuwachtig meisje, daar
een druktemaker tot rust manend, en even later maakte hij een geintje met een jongetje
dat dacht dat hij zijn tekst niet meer wist... Ieder kind werd gezien. Intussen hield hij
ook prima in de gaten of iedereen er was en of de uitgeefster het eerste exemplaar
wel bij zich had... En het niet zo tekstvaste jongetje bleek zich later trouwens
uitstekend in zijn rol in te leven. Hij gaf al improviserend tijdens een nagespeelde
ruzie in sappig Brabants een reeks ferme vloeken ten beste. Tot ontzetting van zijn
moeder en hilariteit van de overige toeschouwers.
Die brede blik met oog voor individuele kinderen maakte Jacques tot zo'n goede
adviseur. Het verbaasde me niets dat hij later zo'n perfecte kinderboekenambassadeur
werd. Ook die rol was hem op het lijf geschreven.
Met mijn vertrek naar WPG en Ploegsma in 2001 was ik mijn adviseur kwijt.
Eigen schuld, dikke bult. Maar gelukkig, de vriendschap met Jacques en Thérèse
bleef. En of er nu twintig Amsterdamse wandelaars door het Savelsebos moesten
worden begeleid (adviseur reis en natuur) of een boekenbal heelhuids moest worden
overleefd (adviseur drank en vermaak), Jacques deed het met verve.
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Ik denk met veel plezier terug aan mijn ‘advizeur’, en uiteraard ook aan zijn vlaaien!

Adviseur Spel en vermaak Jacques Vriens met Doeke en Christiaan, zonen van Alex de Wolf en
Martine Schaap, in het Savelsebos. Jacques wijst de weg naar pikdonkere grotten, een dassenburcht
en een schietparcours (met waterpistool) rond een grindput.
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Kinderen eerst
Het gezinsleven en de ouder-kindrelatie in de gezinsverhalen van
Jacques Vriens1
Helma van Lierop-Debrauwer
Wie Jacques Vriens noemt, denkt vaak als eerste aan schoolverhalen als Die rotschool
met die fijne klas, Achtste groepers huilen niet en de Meester Jaap-verhalen. Hij
schreef deze boeken op basis van zijn jarenlange ervaring in het onderwijs als
leerkracht en directeur. De realistische verhalen spelen zich af in en rond school en
gaan over vriendschappen en ruzies tussen kinderen onderling en over de relatie
tussen kinderen en hun leerkracht (zie verder de bijdrage van Jacques Dane in dit
nummer). Ze zijn bedoeld voor kinderen vanaf een jaar of acht die zo op een ‘veilige
manier de wereld [kunnen] verkennen’ (Ghesquière & Joosen, 2014, p. 311).
Jacques Vriens schrijft echter ook voor jongere kinderen verhalen die hen wegwijs
maken in het leven. Hoewel school er zeker een rol in speelt, is in deze boeken het
gezin de belangrijkste setting. Kinderen tot zes jaar ontdekken de wereld immers
grotendeels vanuit eigen huis en tuin. De bekendste verhalen van Jacques Vriens
voor jonge kinderen zijn die over Tommie en Lotje. Het eerste deel van de serie over
dit tweetal verscheen in 1986. Een andere populaire reeks uit de jaren tachtig gaat
over de kleuters Mieke en Wouter. In deze verhalen staat de kennismaking met

1

In deze bijdrage is voor de verhalen over Mieke en Wouter gebruik gemaakt van Nog één
nachtje slapen... feest! (zeventiende druk, 2014). De eerste druk van dit boek dateert van
1996 en bevat een selectie van verhalen uit Dag Sinterklaasje (1983), O, denneboom (1984)
en Drie ei is een paasei (1989). Voor de avonturen van Tommie en Lotje is gekozen voor
De gekste avonturen van Tommie en Lotje (1997; een selectie van verhalen die eerder
verschenen in Tommie en Lotje, lieve en stoute verhalen voor kleuters (1986), Tommie en
Lotje lopen weg en andere lieve en stoute verhalen (1987), Tommie en Lotje vangen een koe
en andere lieve en stoute verhalen (1990) en Tommie en Lotje vinden een schat en andere
lieve en stoute verhalen (1994); De vrolijkste avonturen van Tommie en Lotje (vierde, geheel
herziene druk uit 2008; eerste druk 2001) en Tommie en Lotje gaan op vakantie (vijfde geheel
herziene druk 2007; eerste druk 1999).
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de feesten van het jaar centraal. Beide series boeken staan in een lange traditie van
verhalen over kleuterduo's zoals Ot en Sien (1906) van Jan Ligthart, Piet en Nel
(1933-1942) van Leonard Roggeveen, Jip en Janneke (1952-1957) van Annie M.G.
Schmidt en Hannes en Kaatje (1983-1986) van Miep Diekmann. Samen met andere
reeksen over kinderen en hun ouders zoals de Madelief-serie van Guus Kuijer
(1975-78) en de serie van Selma Noort over het gezin van Sil, Geerten en Mare
(2000-2009) behoren ze tot het genre van de gezinsboeken: verhalen ‘waarin
ouder-kindrelaties in een opvoedingscontext centraal staan’ (Van Lierop-Debrauwer,
2011, p. 38).
Opvattingen over opvoeding zijn sociaal en historisch bepaald. In Vijf eeuwen
opvoeden in Nederland (2006) laten Bakker, Noordman en Rietveld-Van Wingerden
zien hoe ideeën over de ideale opvoeding en opvoedingsstijlen in de loop van de tijd
zijn veranderd als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral na 1945
werden de verhoudingen tussen ouders en kinderen herijkt als gevolg van de
vrouwenemancipatie, de opkomst van een anti-autoritaire pedagogie en de toename
van het aantal eenouder- en samengestelde gezinnen. Een interessante vraag is of en
hoe gezinsverhalen deze veranderingen representeren. Zijn ze vooral bedoeld om
maatschappelijk achterhaalde opvattingen in stand te houden, om de actualiteit te
beschrijven, of om een gewenst toekomstperspectief te verwoorden? (zie ook
Ghesquière & Joosen, 2014, p. 328-29). Eerder onderzoek naar de gezinsverhalen
van Annie M.G. Schmidt, Guus Kuijer en Selma Noort laat zien dat hun verhalen
hoofdzakelijk aansluiten bij eigentijdse tendensen (Van Lierop-Debrauwer, 2011).
Guus Kuijer was met het onderhandelingshuishouden van Madelief en haar werkende
moeder zijn tijd het meest vooruit. De gezinsverhalen van Jacques Vriens kwamen
in dat onderzoek niet aan bod, maar lenen zich evenzeer voor een gezinssociologische
interpretatie vanuit de vraag welk beeld ze geven van het gezinsleven en de
ouder-kindrelatie: verouderd, eigentijds of de tijd vooruit? Het ijkpunt voor een
antwoord op deze vraag zijn gezinssociologische en -historische studies van het
gezinsleven en de -verhoudingen na 1950.
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Het gezinsleven in Nederland voor en na 1970
Bakker e.a. (2006) zien 1970 als een omslagpunt wat betreft het Nederlandse
gezinsleven. In de jaren vijftig en zestig domineerde het traditionele kerngezin met
een vader die fulltime buitenshuis werkte en een moeder die voltijds zorgde voor het
huishouden en de kinderen. De ommekeer wordt onder meer verklaard vanuit de
secularisering van de Nederlandse maatschappij, waardoor de christelijke moraal
niet langer het privéleven domineerde. Daarnaast is er sprake van een tendens naar
individualisering als gevolg van de seksuele revolutie in de jaren zestig. Hierdoor
nam het aantal echtscheidingen en eenoudergezinnen explosief toe (Bakker e.a.,
2006, pp. 240-241; Bucx, 2011). Het aantal gezinnen met ouders van hetzelfde
geslacht groeide eveneens sterk (Distelbrink, Lucassen & Hooghiemstra, 2005, p.
26). De individualisering manifesteerde zich in een ‘toegenomen streven naar
individueel welzijn’, met ‘zelfontplooiing en persoonlijke keuzevrijheid’ voor alle
gezinsleden als ‘richtinggevende idealen’ (Bakker e.a., 2006, p. 242). Dat leidde er
onder meer toe dat vanaf de jaren zeventig steeds meer vrouwen ook na hun huwelijk
en de geboorte van hun kinderen buitenshuis bleven werken, al was dat meestal wel
in deeltijd. In de jaren zeventig bleef 25 procent van de vrouwen werken na de
geboorte van het eerste kind, in de tachtiger jaren was dat 43 procent, in de negentiger
jaren 71 procent (CBS, 1988, 1998). Het aantal mensen dat het werken van vrouwen
met jonge kinderen afkeurde, daalde en de opvatting dat man en vrouw in gelijke
mate verantwoordelijk waren voor het huishoudelijke werk en de kinderverzorging
won sterk aan populariteit.2 Dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie, blijkt
echter ook uit onderzoek: hoewel steeds meer vrouwen vanaf de jaren zeventig
kinderen en werk buitenshuis zijn gaan combineren, kiezen ze vaker dan mannen
ook vandaag de dag nog voor deeltijdwerk, omdat ze zich het meest verantwoordelijk
voelen voor het huishouden en de zorg voor de kinderen (zie onder meer NRC.nl, 8
maart 2016).

2

SCP-cijfers, aangehaald in de Jaarboeken Emancipatie '98 en '99.
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De gezinnen van Mieke en Wouter en Tommie en Lotje

Zowel het gezin van Mieke en Wouter als dat van Tommie en Lotje behoren tot het
traditionele kerngezin met een vader die buitenshuis werkt, een moeder die fulltime
thuis is en de zorg heeft voor twee kinderen.3 Het zijn gezinnen waarin het
ogenschijnlijk aan niets ontbreekt: beide gezinnen wonen in een huis met een tuin
en de kinderen hebben ieder een eigen slaapkamer. De illustraties van Harmen van
Straaten in De gekste avonturen van Tommie en Lotje laten volop speelgoed zien en
in Tommie en Lotje gaan op vakantie kunnen de kinderen niet kiezen welke van hun
vele knuffels mee mogen op vakantie. Met Sinterklaas zijn er volop cadeautjes en
bij feesten zoals Kerstmis, maar ook bij andere gelegenheden wordt er flink uitgepakt
met eten en drinken. Op vakantie gaan met de auto, zoals Tommie en Lotje doen, of
met de auto naar school gebracht worden is gewoon. De economische crisis van eind
jaren zeventig en begin jaren tachtig gaat kennelijk ongemerkt aan de gezinnen
voorbij. De gezinssituatie van de kleuters weerspiegelt eerder de welvaart die typerend
was voor de jaren vijftig en zestig. De belangrijkste aanwijzing dat de verhalen zich
in de jaren tachtig afspelen, is de televisie die in het gezin van Mieke en Wouter
aanwezig is. Het eerste verhaaltje in de verzamelbundel begint met het tweetal dat
samen op de bank kijkt naar een film op de tv over de

3

Andere gezinnen worden in de verhalen slechts terloops genoemd. Op basis van de informatie
die daarover wordt gegeven, mag verondersteld worden dat de situatie in die gezinnen niet
veel anders is. Wanneer de vader en moeder van Tommie en Lotje boodschappen gaan doen,
is het de moeder van hun vriendje Rolfje die op hen let (De gekste avonturen van Tommie
en Lotje, p. 37). De vrolijkste avonturen van Tommie en Lotje (2001) is het enige boek dat
een verwijzing bevat naar de culturele diversiteit van gezinnen in de hedendaagse Nederlandse
samenleving en naar discriminatie. Tommie, Lotje, Rolfje en hun Marokkaanse vriendinnetje
Nadi-ja halen de bekende truc met de portemonnee aan een touwtje uit. De moeder van
Nadi-ja die een ‘mooie lange jurk uit Marokko’ aan heeft, doorziet de grap, maar meneer
Timmer niet. Hij wordt vreselijk boos en richt zijn woede op Nadi-ja met de opmerking ‘Die
vieze buitenlanders zijn allemaal hetzelfde’ (De vrolijkste avonturen van Tommie en Lotje,
p. 81).
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boerderij, terwijl hun moeder kookt. Vanaf de jaren zeventig is de televisie niet meer
weg te denken uit Nederlandse gezinnen. Al in 1973 had 96 procent van de
huishoudens ten minste één toestel (Bakker e.a., 2006, p. 291). Er waren aparte
programma's voor kinderen, maar ze keken ook naar andere programma's. De opkomst
van de televisie had grote invloed op het gezinsleven en betekende een extra
opvoedingszorg voor de ouders (Van Setten, 1987, pp. 121-122). In het gezin van
Mieke en Wouter is daarvan geen sprake: omdat de kinderen nauwelijks tv kijken,
is hun kijkgedrag in de verhalen geen onderwerp van gesprek. De vrolijkste avonturen
van Tommie en Lotje uit 2001 laat zien dat de computer zijn intrede heeft gedaan in
dat gezin. In ‘Vervelen’ moet Tommie zichzelf vermaken omdat zijn moeder achter
een beeldscherm zit te werken (p. 74). De kinderen zelf maken geen gebruik van de
computer.

Ook de arbeidsverdeling in de twee gezinnen is overeenkomstig het
kostwinnersprincipe van de verzorgingsstaat in de jaren vijftig en zestig en laat niets
zien van de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt vanaf de jaren
zeventig. Hoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd, wijst alles erop dat de
moeders fulltime thuis zijn en slechts vrijwilligerswerk doen, zoals de moeder van
Tommie en Lotje die secretaresse is van de ouderraad. Het is een activiteit die
naadloos aansluit op haar moederrol. De vaders werken klaarblijkelijk voltijds
buitenshuis. Nergens blijkt ook dat het thuisblijven van de moeders van Wouter en
Mieke en Tommie en Lotje een punt van discussie is. Hun aanwezigheid in huis is
vanzelfsprekend, net als het werk buitenshuis van de vaders. De aard van hun werk
blijft onduidelijk, want het is geen onderwerp van gesprek tijdens de maaltijden of
op andere momenten. Van een gelijke verdeling van huishoudelijke taken en
kinderverzorging is door de arbeidsverdeling evenmin sprake, maar de vaders van
de twee kleuterduo's zijn zeker niet helemaal onzichtbaar en dragen soms hun steentje
bij aan huishouden en opvoeding. De papa van Mieke en Wouter kookt zo nu en dan
of bakt
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een taart. Hij leest voor, schildert eieren met Pasen en helpt de kinderen af en toe
wanneer ze iets zelf niet kunnen, zoals wanneer Mieke een verlanglijstje wil maken
voor Sinterklaas. De vader van Tommie en Lotje neemt eveneens een deel van de
huishoudelijke taken en de opvoeding voor zijn rekening. Hij maakt het ontbijt, doet
samen met zijn vrouw boodschappen en de afwas, organiseert het kinderfeestje
wanneer Tommie vijf jaar wordt, assisteert bij de circusvoorstelling van Tommie en
Lotje, en gaat tijdens de vakantie met de kinderen naar een pretpark.
Activiteiten samen met de kinderen staan in alle verhalen voorop, maar zo nu en
dan claimen de ouders ook wat tijd voor zichzelf, al blijft onduidelijk wat ze dan
ondernemen. In dat opzicht verschillen de verhalen van Jacques Vriens sterk van de
boeken van Selma Noort over Sil, Geerten en Mare. In het eerste deel, Met de koppen
tegen elkaar (2000), worden de bezigheden van de ouders in hun vrije tijd bijvoorbeeld
expliciet genoemd: de vader van de drie kinderen speelt saxofoon en hun moeder
gaat 's avonds sporten (Van Lierop-Debrauwer, 2011).
Kortom, geen van de ontwikkelingen in het gezinsleven van na 1970 wordt in de
verhalen over de gezinnen van Mieke en Wouter en Tommie en Lotje
geproblematiseerd. Ondanks de bijdragen van de vaders aan de zorg voor de kinderen
en de spaarzame activiteiten van de ouders zonder de kinderen, is het leeuwendeel
van de opvoeding de taak van de moeders. De verdeling van arbeid en zorg is nergens
punt van discussie, ook niet in de herdrukken. Zij zijn de belangrijkste schakel in de
relatie tussen ouder en kind.

De ouder-kindrelatie en opvoeding na 1970
Net als Bakker e.a. (2006) ziet Wubs (2004) na 1970 een omslag in het gezinsleven,
meer in het bijzonder op het punt van de ouder-kindrelatie in de opvoeding. Zij
baseert die conclusie op haar onderzoek naar opvoedingsadviezen van deskundigen
aan ouders in de periode 1945-1999. Tot 1970 waren de idealen van deskundigen
ten aanzien van de opvoeding van kinderen volgens Wubs opvallend tijdsbestendig:
‘Dwars door verzuiling, oorlog, wederopbouw en welvaartsstijging heen bleven de
opvattingen over gezin en ouderschap in essentie dezelfde’ (Wubs, 2004,
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p. 153). Die idealen kwamen er op neer dat ouders die de opvoeding van hun kinderen
wilden doen slagen, bereid moesten zijn tot opofferingsgezindheid en zelfdiscipline,
omdat ze voortdurend als voorbeeld voor de kinderen moesten fungeren en op één
lijn moesten zitten. Om die reden besteedden de deskundigen veel aandacht aan de
voorbereiding van ouders op het ouderschap, zonder welke de opvoeding bij voorbaat
tot mislukken gedoemd was. Buitenshuis werkende moeders kwamen nauwelijks ter
sprake, want zij werden gezien als de spil in de opvoeding en werden dus geacht
thuis te zijn/blijven. Van vaders werd verwacht dat ze hun vrouwen onvoorwaardelijk
steunden en dat ze, al naar gelang ze tijd hadden, belangstelling toonden voor hun
kinderen (p. 150). De sfeer in het gezin moest warm, liefdevol, rustgevend en ordelijk
zijn. Het creëren van een dergelijk gezinsklimaat werd vooral als opdracht van de
moeder gezien die idealiter op elk uur van de dag beschikbaar moest zijn.
Opvoeddeskundigen zagen het ‘cultiveren van huiselijke tradities’ (p. 142) als een
belangrijk instrument om die goede sfeer op te bouwen. Daarbij werd vooral waarde
gehecht aan saamhorigheid en die werd niet bereikt door ‘luxueuze en gemakzuchtige
feestjes’, maar wel door traditionele vieringen van Kerstmis met nachtmis en boom
(p. 142).
Waar de meeste deskundigen voortdurend een zware claim legden op de ouders,
vormde Spock vooral in de latere drukken van zijn Baby- en kleuterverzorging (1950)
een uitzondering door te benadrukken dat ouders gebaat waren bij flexibiliteit en
vertrouwen in zichzelf. Deze lijn werd na 1970 doorgezet toen het zorgen voor ‘een
liefdevolle relatie tussen ouders en kinderen’ het voornaamste advies was dat
opvoedingsdeskundigen voor ouders hadden. De methoden voor opvoeding werden
minder normatief: ouders mochten zelf de voor hun gezin wenselijke aanpak kiezen.
‘Plezier in het grootbrengen van kinderen was tussen 1970 en 1999 het ideaal’, stelt
Wubs (2004, p. 164). De nadruk op verstand en discipline van vóór 1970 maakte
plaats voor gevoel, liefde en oplossingsgerichte communicatie tussen ouders en
kinderen zoals die onder anderen door Thomas Gordon in zijn therapeutische
ouderboek Luisteren naar kinderen (1979) uiteen was gezet. Daarin stonden twee
basisprincipes centraal: actief luisteren naar de (non)verbale boodschappen van het
kind en het uiten van de eigen wensen en behoeften door de
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ouders die ook tijd voor zichzelf moesten reserveren. Ouders moesten vooral
authentiek en eerlijk zijn tegenover hun kinderen. Er was dus in toenemende mate
sprake van een onderhandelingshuishouden (De Swaan, 1979).
Gaandeweg de jaren tachtig gingen de deskundigen ouders toch weer specifieker
instrueren over de juiste opvoedingsstijl. In dit geval stonden ze een aanpak voor die
de ontwikkeling van kinderen zou bevorderen. Sleutelwoorden waren empathie,
aandacht, grenzen stellen en opbouwende kritiek geven (Wubs, 2004, p. 168).

Een warme en authentieke verhouding tussen de kleuterduo's van Vriens
en hun ouders

De gezinsverhalen van Jacques Vriens sluiten helemaal aan bij de adviezen van de
opvoedingsdeskundigen van voor de jaren zeventig wat betreft het belang van
cultiveren van huiselijke tradities voor een goed gezinsklimaat. De verhalen uit Nog
één nachtje slapen... feest! staan volledig in het teken van saamhorigheid en een
warme gezinsband. De bekende feesten van het jaar zoals Sinterklaas, Kerstmis en
Pasen, de seizoenen en andere jaarlijks terugkerende, maar minder bekende feesten
zoals Sint Maarten en Valentijnsdag staan in deze bundel centraal. Ze bieden, zoals
Piet Mooren (2002, p. 373) ten aanzien van Jip en Janneke vaststelt, een ‘tweezijdige
initiatie in de dagelijkse cultuur’: ‘In circulair perspectief gaat het om het tijdsverloop
van de seizoenen en de feesten van het jaar, in lineair perspectief om de (prille)
geschiedenis van het eigen ik en van andere leden van de familie.’ Er wordt volop
aandacht besteed aan de rituelen rond de feesten zoals de spanning voorafgaand aan
het Sinterklaasfeest, het bezoek van Sint en Piet aan het gezin en de functie van de
zak van Sinterklaas. Wouter is bang dat hij in de zak mee moet naar Spanje als hij
ondeugend is, maar zijn vader verzekert hem dat grote mensen die ‘kletskoek’ hebben
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bedacht om kinderen bang te maken: ‘Dat vindt Sinterklaas helemaal niet leuk, want
hij wil niet dat je bang voor hem bent. Hij stopt geen kinderen in de zak’ (Nog één
nachtje slapen... feest!, p. 53). Hetzelfde geldt voor het optuigen van de kerstboom,
het bereiden van het kerstmaal, de viering van oudjaar, Driekoningen, carnaval en
Pasen. De grote aandacht voor de kerkelijke feesten verraadt dat de verhalen geworteld
zijn in een christelijke traditie, zonder dat er overigens sprake is van kerkgang. Het
moeten in de eerste plaats feesten zijn waar de kinderen van genieten. De ouders
ontlenen hun plezier vooral daaraan. Wat bovendien opvalt, is dat de feesten van het
jaar ook worden benut om kinderen vertrouwd te maken met verhalen en liedjes. Er
gaat geen gelegenheid voorbij of er wordt een verhaal verteld over de essentie van
het feest dat ze vieren of er worden liedjes gezongen die Mieke op school heeft
geleerd. Dat die literaire en culturele vorming belangrijk is, blijkt ook uit de aandacht
voor de Kinderboekenweek, een ‘feest’ dat zelden onderwerp van gesprek is in andere
gezinsverhalen. Bij Mieke op school komt een schrijver op bezoek die ook bij hen
thuis komt lunchen: Hans Kortenhoef, een verwijzing naar Hans Hagen,
collega-kinderboekenschrijver van Jacques Vriens, en woonachtig in Kortenhoef. In
de aandacht voor verhalen en liedjes is de hand van onderwijzer Vriens zichtbaar.
In de verhalen over Tommie en Lotje is er minder aandacht voor de feesten van
het jaar. Eén verhaal springt er in dat opzicht echter uit, omdat het laat zien dat
saamhorigheid niet wordt bereikt door ‘luxueuze en gemakzuchtige feestjes’ te vieren,
maar eerder door vast te houden aan huiselijke tradities. Wanneer Tommie in De
vrolijkste avonturen van Tommie en Lotje zijn vijfde verjaardag viert, wordt het
feestje thuis gehouden. Papa is optimistisch over het verloop, want hij weet ‘nog een
heleboel spelletjes van vroeger’, maar mama weet het nog niet want ‘zo'n partijtje
is tegenwoordig heel wat anders dan vroeger’ (p. 31). Het feestje verloopt heel wat
minder ordelijk dan papa had bedacht en wanneer enkele vriendjes van Tommie
vragen wanneer ze naar de film gaan of naar het zwembad, lijkt mama gelijk te
krijgen. Tot een van de kinderen voorstelt verstoppertje te spelen. Als papa nadien
nog een spannend verhaal vertelt, vertrekken de kinderen helemaal tevreden naar
huis. Daarmee wordt de waarde van zo'n ‘ouderwets’ thuisfeestje onderstreept. Dat
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papa en mama over de grond rollen van het lachen wanneer ze onder de kast een half
opgegeten stuk taart vinden, laat het plezier zien dat ze er uiteindelijk aan beleven.
Qua plot staan de avonturen van de twee kleuterduo's van Jacques Vriens
onmiskenbaar in de traditie van Jip en Janneke (zie Van Lierop-Debrauwer, 2011).
Alles draait om de belevenissen van Mieke en Wouter en Tommie en Lotje, om hun
emoties en hun kleine conflicten die vooral ontstaan omdat Wouter en Tommie jonger
zijn dan hun zusjes. De oudere meisjes hebben soms moeite met de onwetendheid
en onhandigheid van hun kleine broertjes en dat zorgt voor boosheid en leidt soms
zelfs tot een handgemeen. Net als bij Jip en Janneke is het meestal hun moeder die
de ruzie sust of een oplossing bedenkt voor een probleem waar de kinderen zelf niet
uitkomen. Ook de glimlach of soms zelfs de schaterlach van de ouders van de vier
kinderen van Jacques Vriens komt overeen met de vertedering van de ouders van Jip
en Janneke wanneer dat tweetal onbewust kattenkwaad uithaalt. Het laat het plezier
in de opvoeding zien dat na 1970 het ideaal werd. Annie M.G. Schmidt was in dit
opzicht dus haar tijd vooruit, terwijl Jacques Vriens een eigentijdse houding toont.
Maar er zijn ook twee belangrijke verschillen tussen de ouders van Jip en Janneke
aan de ene kant en de ouders van Mieke en Wouter en Tommie en Lotje aan de andere
kant, die verklaard kunnen worden door de nieuwe opvattingen over opvoeding die
onder anderen Wubs (2004) beschrijft.
Het eerste verschil zit in de uitleg die moeder of soms vader geven in
conflictsituaties en die over het algemeen uitvoeriger en explicieter is dan die de
ouders van Jip en Janneke geven. Hier toont zich de ontwikkeling die Wubs in de
ouder-kindrelatie na 1970 schetst: het actief en met warme belangstelling luisteren
naar kinderen en de oplossingsgerichte communicatie. In ‘Nog tien nachtjes slapen’
wil Mieke weten hoeveel tien nachtjes is. Haar moeder hangt aan de muur een groot
papier met tien mijters erop getekend. De kinderen mogen er elke morgen één kleuren.
Omdat Mieke elke morgen het eerst wakker is, kleurt zij telkens een mijter rood. Dat
gaat zo door tot de vierde dag. Wouter is haar dan voor geweest en heeft alle
resterende mijters met een groene stift bekrast. Mieke geeft Wouter boos een klap
en Wouter schopt op zijn beurt
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tegen haar been. Wanneer vader beneden komt, legt hij Mieke uit dat Wouter eigenlijk
hetzelfde wilde als zij, maar nog niet zo goed wist hoe dat moest en hij komt met
een oplossing:
‘Weet je wat?’ zegt hun vader. ‘Mieke, jij tekent tien nieuwe mijters en
dan mogen jullie ze om de beurt inkleuren.’ Dat vindt Mieke een goed
plan. Even later hangt er een nieuwe tekening aan de muur. Wouter mag
twee mijters rood kleuren en Mieke twee, want er zijn al vier nachtjes om.
(Nog één nachtje slapen... feest!, pp. 72-73)
Het citaat is een mooi voorbeeld van hoe in een onderhandelingshuishouden conflicten
worden opgelost. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen en
behoeftes van de gesprekspartners. Papa vraagt begrip van Mieke maar stelt er ook
iets tegenover, namelijk de verantwoordelijkheid voor een nieuwe tekening. Hij
begrijpt dat Wouter het niet heeft gedaan om Mieke dwars te zitten. Zelf zijn de
ouders ook gebaat bij deze oplossing, omdat ze de rust in het gezin terugbrengt.

Het tweede verschil tussen de verhalen over Jip en Janneke uit de jaren vijftig en
vooral de verhalen over Tommie en Lotje is de persoonlijkheid van de ouders. De
moeders van Jip en Janneke hebben nauwelijks een eigen persoonlijkheid, de vaders
nog veel minder. In de verhalen over Tommie en Lotje zijn ze individuen die niet
altijd even diplomatiek reageren op de handelingen van hun kinderen. Wanneer
Tommie in ‘Andijvie en de geheime hut’ andijvie op tafel spuugt, reageert papa met
‘Wel verdomme!’ en noemt mama hem ‘een vervelende klier’ omdat Tommie het
eten waar ze haar best op heeft gedaan ‘snot’ noemt (De gekste avonturen van Tommie
en Lotje, pp. 21-22). Hier gaat hun eigen ongenoegen boven verantwoord opvoeden.
Dit soort situaties komt regelmatig voor. In plaats van de zelfbeheersing en
voorbeeldfunctie op te brengen die van ouders voor 1970 werd gevraagd, geven ze
op die momenten een
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authentieke, eerlijke reactie die past in het beeld van na 1970. Op weer andere
momenten toont de ene ouder zich flexibeler dan de andere. Wanneer hun ouders in
‘De toverdrank’ op zondagmorgen uitslapen, vervelen Tommie en Lotje zich. Lotje
besluit samen met haar broertje een vliegdrank te maken van spullen in de badkamer
en uit de keuken, terwijl ze goed weet dat dat niet mag. Wanneer mama voorstelt om
ontbijt te maken, laten ze de fles staan in de badkamer. Papa gaat douchen:
Op dat moment klinkt boven een luid kabaal. Pappa schreeuwt: ‘Wel
verdomme!!! Wie heeft die smerige troep in die fles gedaan! Iris! Lotje!
Tommie!’ [...] Mamma stormt de badkamer binnen en daar staat pappa
onder de douche. Op zijn hoofd zit een raar vies drabje. In zijn haren zitten
ook nog allemaal snippers wc-papier en langs zijn gezicht druipt een dikke
rode pap van besjes. (De gekste avonturen van Tommie en Lotje, p. 55)
Als hij vraagt wat die ‘vieze rotzooi’ is, bekennen de kinderen beteuterd dat het een
toverdrank is waardoor je kunt vliegen. Terwijl hun mama in lachen uitbarst vanwege
het komische gezicht van de ‘blote pappa met dat toverdrankje op zijn hoofd’ en
lachend vaststelt dat hij nu kan vliegen, is de vader van Tommie en Lotje nog steeds
boos. Uiteindelijk moet ook hij lachen en hij lost de situatie met humor op. Wanneer
zijn vrouw hem aanmaant om op te schieten, blijft het even stil ‘en dan antwoordt
papa vanuit de badkamer: “Nee, ik schiet niet op. Ik blijf hier net zolang staan tot ik
vlieg!”’ (De gekste avonturen van Tommie en Lotje, p. 56). Dit verhaal laat zowel
zien dat ouders verschillend kunnen reageren, alsook dat ze gebaat zijn bij flexibiliteit
en zelfspot. Niet alle kattenkwaad hoeft te worden bestraft en niet alle regels strak
gevolgd. Met humor los je vaak meer op dat met het strikt volgen van regels. In de
verhalen over Jip en Janneke is van ouderlijke zelfspot geen sprake.

Tot slot
Wie alleen naar de infrastructuur van de gezinnen in de verhalen van Jacques Vriens
kijkt, ziet een gezinsleven dat eerder past in de rustige
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jaren vijftig en zestig dan in de decennia vanaf de jaren tachtig wanneer de hectiek
in het gezinsleven sterk toeneemt door buitenshuis werkende ouders die naast de
zorg voor de kinderen een volle werk- en activiteitenkalender hebben. Het leven in
de gezinnen van Mieke en Wouter en Tommie en Lotje is overzichtelijk en er wordt
veel waarde gehecht aan het als gezin samen zijn en vieren, zoals blijkt uit de rituelen
rond de feesten van het jaar. De representatie van het gezinsleven is eerder behoudend
dan eigentijds of zijn tijd vooruit.
De verhouding tussen ouders en kinderen is veel meer van de jaren zeventig en
daarna. De beide gezinnen vormen een onderhandelingshuishouding waarin ouders
hun kinderen liefhebben en leiden, twee principes die volgens Wubs (2004, p. 168)
door opvoedingsexperts keer op keer worden benadrukt. De ouders zijn individuen
die flexibel omgaan met hun kinderen. Dat het daarbij niet altijd volgens de regels
der opvoedkunst gaat, wordt voor lief genomen zolang de kinderen het maar goed
hebben en kunnen groeien.
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Herinneringen aan meester Jacques Vriens
Annemarie Bon
Tien jaar was ik hoofdredacteur van het kindertijdschrift Taptoe. Het was een
droombaan voor me en betekende een inspirerende en leerzame tijd. Ik maakte een
toegankelijk en leerzaam blad, waarin ik zwaardere onderwerpen niet schuwde.
Kinderen laten ervaren hoe plezierig lezen is, hun wereldbeeld vergroten en ze stof
tot nadenken geven. Dat waren mijn drijfveren.
Als fan van kinderboeken wilde ik altijd graag verhalen van schrijvers die ik
bewonderde in mijn blad. Dat viel soms niet mee. Zo hield Paul Biegel ondanks
herhaalde pogingen de boot steeds af, want ‘Jullie katholieken betalen veel te weinig.’
Nu voelde ik me als ongelovige niet aangesproken door dat katholieke, maar wel
door het imago van slechte betaling.
Het was tijdens een IBBY-bijeenkomst in Groningen, dat ik hem en plein public
vroeg: ‘Hoeveel wilt u dan hebben?’ Paul Biegel noemde een bedrag en ik ging
akkoord. Ik weet zeker dat ook Jacques Vriens zich deze anekdote nog herinnert. Hij
stond er bij. En zo kwam het dat ik een prachtig verhaal van een van mijn favoriete
schrijvers in Taptoe kon opnemen. Sindsdien was Paul Biegel bij toevallige
ontmoetingen of borrels allerhartelijkst naar me, alsof we altijd al goede vrienden
waren geweest.
Iets minder lastig was het om Jacques Vriens te strikken. Al liepen ook die
onderhandelingen niet van een leien dakje. Steeds als ik hem belde, had hij geen tijd
omdat hij met een boek bezig was. Althans die boodschap kreeg ik. Ik vroeg dan
steeds wanneer hij dacht klaar te zijn met dat boek, noteerde die datum en belde dan
nogmaals. Dat is op die manier beslist een paar jaar zo doorgegaan. Maar zoals het
gezegde niet voor niets luidt, dat de aanhouder wint, zo bouwde ik langzaamaan toch
een band met Jacques Vriens op en begon hij zich wellicht schuldig te voelen dat hij
mij zo aan het lijntje hield.
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Nu was juist tevoren het mooie literaire kindertijdschrift Mikmak een vroegtijdige
dood gestorven. Na vijf kwartalen al was het experiment om financiële redenen
gestaakt. Taptoe beleefde destijds hoogtijdagen. Toen ik het blad in 2000 verliet,
was de oplage 135.000. Jacques Vriens was in Mikmak begonnen aan een serie met
verhalen van zijn alter ego Meester Jaap. Ook zijn plannen met Meester Jaap dreigden
zodoende in de la te blijven liggen. Al snel waren we er daarom uit. Meester Jaap
zou een vaste rubriek in Taptoe worden.

Het allereerste verhaal van meester Jaap in MikMak, november 1993

De kop boven het allereerste verhaal van meester Jaap in Taptoe

Die keuze is voor zowel Jacques als Taptoe alsook voor uitgeverij Van Holkema
& Warendorf een heel goede geweest. Bij Taptoe hielden we zes keer per jaar een
panelonderzoek onder 400 lezers. Natuurlijk scoorden gewoonlijk de strips van Hanco
Kolk (Cor Daad), Rick de Haas (De Stoepjes) en Gerard Leever (Oktoknopie) het
best, naast de puzzelpagina's natuurlijk. Ver-
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halen bleven meestal ver achter in waardering en slechts dertig procent van de lezers
las de verhalen ook daadwerkelijk. Maar wat bleek? Meester Jaap was op een haartje
na net zo populair als de strips. Het was ongekend, zo geliefd als de serie was. Niet
alleen kinderen genoten van de verhalen, ook leerkrachten maakten graag gebruik
van het goede voorbeeld van meester Jacques Vriens.
Van Holkema & Warendorf bundelde de verhalen na publicatie in Taptoe. Door
de exposure bij Taptoe liepen ook de boeken enorm goed. Ik weet nog dat Martine
Schaap met Jacques en een grote bos bloemen op de stoep stond toen juist het 100.000e
exemplaar verkocht was. Ja, dat waren nog eens tijden.
Ondertussen ben ik zelf kinderboekenschrijver geworden. Op de scholen waar ik
kom, vertel ik steevast dat ik eigenlijk de moeder van meester Jaap ben en dat ik zelf
veel van Jacques heb geleerd.
Het zal in 2001 geweest zijn dat Jacques Vriens zijn 25-jarig jubileum vierde als
kinderboekenschrijver in de Verkadefabriek in Den Bosch. Vanzelfsprekend was ik
op de receptie. Onverwacht werd ik gevraagd voor een camera wat aardigs tegen
Jacques te zeggen. U moet weten dat ik toen nog last van podiumangst had. Ik vertelde
wat over meester Jacques, over meester Jaap en dat hij ook mijn voorbeeld en meester
was op het schrijverspad. Van de zenuwen dook ik na afloop weg bij de camera met
wapperende handen. ‘Pfft, is het nu voorbij?’
Dat heb ik geweten. De film werd snel in elkaar gezet en vertoond tijdens een
gezamenlijke maaltijd. Mijn bijdrage werd in fragmenten als intermezzo tussen de
andere bijdragen geplaatst met een hilarische afsluiter, zeg maar afgang aan het eind.
Maar goed, Jacques en ik zullen elkaar niet snel vergeten.
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De tips van Ties
Mirjam Oldenhave
In 2004 deed uitgeverij Van Holkema & Warendorf mij een prachtig aanbod: Ik
mocht samen met Jacques Vriens een boek schrijven. Het werd een briefwisseling
tussen een onhandelbaar meisje en haar dito vader: Sonia en Ties Overkamp. De titel
was: PS, ik ben uw dochter.
Ik kan lang uitweiden over onze samenwerking, maar liever vertel ik wat ik in die
tijd heb geleerd over het schrijverschap.
Jacques wilde mij nooit advies of tips geven. ‘Ik doe maar wat, geloof me!’ zei hij.
‘Ik volg geen enkele regel of wet, het is echt een wonder dat ze me nog steeds boeken
laten schrijven.’

Gelukkig kende Ties Overkamp wel regels en wijsheden. Ze stonden verstopt tussen
alle mooie, lieve en grappige zinnen van Jacques in PS, ik ben uw dochter.
Ik heb ze er voor deze gelegenheid uitgetrokken en op een rijtje gezet. Hier komen
vijftien tips van Ties, een aan alcohol verslaafde ex-poppen-speler, én de vader van
Sonia, of hij nou wil of niet.
1 Er moet wat te fantaseren blijven. Je moet geloven in dingen die eigenlijk niet
kunnen, maar die er toch zijn, gewoon omdat jij het wilt.
2 In tijden van kommer en kwel is enige gekte altijd welkom.
3 Twee geslachtsdelen in één zin is misschien wat veel...
4 Men kan in meer huiden kruipen dan men denkt.
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5 Soms schrijf ik brieven vol verwijten en woedende tirades, terwijl mijn hart een
grote zak vol verdriet is. Dat kan!
6 Ik zie vaak letters die met elkaar een dansje van lieve woorden uitvoeren.
7 Doe nooit iets op commando!
8 Wees op je hoede voor begrijpende ouders.
9 Pas op voor experimentele kunst, voordat je het weet sta je je in te leven in een
theepot die op zoek is naar zichzelf of een eierwekker met aids!
10 Luister goed: Niet meteen dwarsliggen, niet meteen een grote bek geven, niet
aan de drank gaan of erop meppen als het eens tegen zit. Eerst rustig worden,
nadenken en opschrijven wat er aan de hand is. En pas daarna, als je dan nog
steeds boos bent: Actie! (Mijn advies: Eenzame opsluiting op azijn en
hondenbrokken.)
11 Zorg dat je bij het lezen zakdoeken bij de hand hebt, evenals bloempotten, vazen
en borden voor het betere smijtwerk.
12 Mijn gedachten rommelen alle kanten uit, ik ben boos, gelukkig, verdrietig,
wanhopig, vrolijk, onverschillig en ga zo nog maar even door. Mijn hele
gevoelsleven komt in optocht voorbij, en ja, zie dat maar eens op papier te
krijgen.
13 Als de drank is in de man, dan kan hij er wat van.
14 Soms, heel soms, laat iemand een klein, maar stevig afdrukje van zichzelf achter
in je hart. Daar moet je heel zuinig op zijn.
15 Ik vind schrijven leuk. Jij ook, volgens mij.

PS: Het was geweldig om met Jacques samen te werken. Hij was inspirerend,
stimulerend, sturend én volgend.
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Op de huid van de tijd
Jacques Vriens' schoolromans als (toekomstige) bron voor de
onderwijsgeschiedenis
Jacques Dane
De schoolromans van de Amsterdamse onderwijzer en socialistische politicus Theo
Thijssen (1879-1943) vormden naar eigen zeggen een inspiratiebron voor het
schrijverschap van Jacques Vriens. Thijssen leerde hem drie fundamentele principes:
de ideale schoolmeester bestaat niet; ga alleen voor de klas staan als je echt van
kinderen houdt; en het is de moeite waard om over het wel een wee van een klas te
schrijven (Vriens, 2007, p. 5). Thijssen schreef zijn romans vanuit het perspectief
van de onderwijzer, terwijl Vriens' vertelperspectief ook bij de leerlingen ligt. Beide
auteurs hebben geen ‘pedagogisch systeem’ op hun naam staan, maar desalniettemin
verwijzen ze in hun verhalen - weliswaar impliciet - naar thema's als de ideale
leerkracht (die bij beiden een feilbaar mens is) en wat de pedagogische doelstellingen
van het onderwijssysteem zouden moeten zijn (Dane, 2007).1
Over het wel en wee van een klas schrijven heeft Vriens met verve in tal van
schoolromans gedaan: spannende, aangrijpende verhalen die zich afspelen in de
context van een schoolgebouw, de dagelijkse leefomgeving van een kind. Naast het
gezin en de buurt, is de basisschool een centrale plek voor een kind waar het tamelijk
veel tijd doorbrengt. Naast taal, rekenen en schrijven - reeds in de eerste
onderwijswetten aan het begin van de negentiende eeuw de drie belangrijkste vakken
op het lesrooster - staan op school ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden en
allerlei varianten van communiceren centraal. In Vriens' schoolromans wordt niet
alleen geleerd, maar ook toneel gespeeld, musicals opgevoerd, films geschoten, hevig
ruzie gemaakt en zelfs grof gescholden en gevochten;

1

Een andere auteur die impliciet (reform-)pedagogische ideeën in zijn geschriften verwerkte,
was Multatuli in Woutertje Pieterse (Dane, 2001; Dane & Van Ruiten, 2011).
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en daarna worden, soms onder protest van de leerlingen, ‘kringgesprekken’ gevoerd
(om er van te leren). Het ene moment haten de leerlingen elkaar intens, maar even
daarna, als er iets vreselijks is gebeurd, leven ze even intens met elkaar mee. Vriens
beschrijft in zijn schoolromans ‘het volle leven’, zoals reformpedagoog Jan Ligthart
(1859-1916) het zou hebben genoemd, met tal van emoties, geheimen en
(maatschappelijke) problemen.

Theo Thijssen met zijn laatste klas, voordat hij bezoldigd bestuurslid van de Bond van Nederlandsche
Onderwijzers werd. Dit was een vervolgklas, een extra klas na de zesde, 1921. (Collectie Theo Thijssen
Museum, Amsterdam)

Jacques Vriens beschouwt de zogenaamde ‘materiële schoolcultuur’ bij zijn
lezerspubliek als bekend. Ouderwetse zwarte schoolborden (waarop leerlingen met
een krijtje soms pesterige dingen over elkaar krassen), digiborden en beamers,
schoolboeken, schoolgangen, ‘apenkooien in de gymzaal’, het kopieerapparaat, een
‘leeshoek’, het magazijntje voor schoolspullen - deze zaken worden niet uitgelegd,
omdat zijn lezers weten wat hij ermee bedoelt. Theo Thijssen deed het overigens
ook al zo:
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schoolplaten, leien en griffels, kroontjespennen en tal van andere, inmiddels in onbruik
geraakte schoolobjecten worden niet toegelicht. Een hedendaags kind in het primair
onderwijs weet niet wat een lei, een schoolplaat, een toverlantaarn of een
sponzendoosje is. Er is dan uitleg nodig. Over bijvoorbeeld een eeuw zou een
onderwijshistoricus Vriens' schoolromans heel goed kunnen gebruiken voor het
beschrijven van de materiële onderwijscultuur in de laatste decennia van de twintigste
en de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw. Vriens' boeken als bron voor de
materiële onderwijsgeschiedenis.2 Op het eerste gezicht lijkt dit onrealistisch, maar
alledaagse, veelgebruikte objecten verdwijnen nu eenmaal, soms zonder dat we het
merken, uit ons leven. Hedendaagse volwassenen hoef je niet uit leggen wat een
typemachine is, maar schoolkinderen die recent het Nationaal Onderwijsmuseum in
Dordrecht bezochten en tijdens een educatieve middag over de geschiedenis van het
schrijven les kregen, waren verbaasd over dit mechanische schrijfinstrument met
druktoetsen (een enthousiaste leerling omschreef de typemachine als ‘een printer die
je zélf kunt bedienen’).3 Voor een onderwijshistoricus zijn Jacques Vriens'
schoolromans een onuitputtelijke bron.
Op drie thema's die ik bij het (her-)lezen van zijn werk tegenkwam en die mijn
vakmatige en persoonlijke interesse hebben, ga ik dieper in: het onderwerp ‘pleegkind’
(waar ik onderzoek naar verrichtte4), dat door Vriens uitgewerkt wordt in Het geheime
weekboek van groep 8 (2010); de Cito-toets (omdat ik lange tijd als historicus aan
de Groningse universiteit met psychologen heb gewerkt en daar toen interesse heb
ontwikkeld in de geschiedenis van de testpsychologie); en de (verborgen) pedagogiek
die hij in zijn kinderboeken verwerkt.

2

3
4

Een ander voorbeeld: de Brabantse romans van de eveneens als onderwijzer opgeleide
socialistische journalist en romancier A.M. de Jong (1888-1943) heb ik gebruikt als bron
voor het beschrijven van onder andere de materiële cultuur in de westhoek van deze provincie
(Dane, 1993). Voor de materiële cultuur van de onderwijsgeschiedenis, zie ook: Dane, Earle
& Van Ruiten, 2011.
Met dank aan Amin Talaei, educator Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht, voor het verhaal
over de typemachine.
Voor de Commissie De Winter onderzocht ik samen met Evelien Walhout de stand van zaken
van de archieven met betrekking tot geweld in de Jeugdzorg na 1945 (Dane en Walhout,
2016).
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Een pleegkind op school
Een ongemakkelijke en tegelijkertijd trieste maatschappelijke kwestie wordt door
Vriens aangesneden in Het geheime weekboek van groep 8 (2010). Op vrijdagmiddag
staat er een vreemde vrouw op het grasveldje vlak bij het klaslokaal van groep 8:
‘Ze keek met van die enge priemogen naar binnen en stond maf te springen voor ons
raam.’ De vrouw ‘ging ook nog op het raam bonzen en roepen’. Ze leek op een
zwerfster, een ‘halvegare’, ontsnapt uit een inrichting. Leerling Merel rende huilend
de klas uit. Haar medeleerlingen begrepen er niets van en vonden de situatie griezelig.
Deze vreemde vrouw uit de rafelrand van de samenleving blijkt Merels moeder te
zijn. Merel zelf is een pleegkind (Vriens, 2010, pp. 11-13, p. 23).
Selectie van pleegouders en matching - past het kind in het opvoedingsklimaat en
bij de opvoedingskwaliteit van de beoogde pleegouders? - zijn zwaarwegende punten
in de pleegzorg. Pleegkind Merel uit Het geheime weekboek van groep 8 heeft het
wat dat betreft goed getroffen. Wat was er gebeurd? Merel had haar echte vader en
moeder al jaren niet gezien: haar moeder was opgenomen in een tehuis omdat ze in
de war was en haar vader was weggegaan toen ze nog een baby was. Sinds haar derde
woont ze bij haar pleegouders, die ‘voor haar gevoel haar echte ouders zijn’. Terloops
behandelt Jacques Vriens de existentiële herkomstvraag waar veel kinderen op Merels
leeftijd aan denken: Waar kom ik vandaan? Wie ben ik?
Zonder het ethische - en eigenlijk voor Vriens' lezersgroep saaie - probleem van
pupillendossiers aan de orde te stellen,5 noteert hij dat Merel met toestemming van
haar pleegouders sinds een paar maanden met haar biologische moeder mailt: ‘Haar
pleegouders vinden dat goed, want ze willen ook dat Merel weer contact krijgt met
haar moeder. Niet om bij haar te gaan wonen, maar ze snappen dat Merel nieuwsgierig
is.’ (Vriens, 2010, pp. 17-18)

5

In een pupillendossier staat onder andere vermeld wie de biologische ouders zijn, waarom
er een uithuisplaatsing heeft plaatsgevonden. Een andere vraag die in deze context speelt, is
of een pleegkind er ontwikkelingspsychologisch gezien wel rijp voor is om deze feiten onder
ogen te komen.
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In zijn boeken haalt Vriens vaker de buitenwereld, met al zijn maatschappelijke
problemen, het klaslokaal binnen. In Het geheime weekboek van groep 8 legt hij
duidelijk uit wat het is om pleegkind te zijn. Hoe bijzonder en hoe fijn het is om met
je biologische moeder te kunnen praten (p. 38). Maar hij verzwijgt niet de risico's
van een moeder met psychische problemen, die haar kind uit het schoolgebouw
ontvoert. Dit laatste veroorzaakte veel consternatie onder de leerlingen: een
medeleerling was bang dat Merel door haar moeder vermoord zou worden. De stevige
mevrouw Van Wansum, een juf die zich niet gek laat maken, ontzenuwt deze angst
door te benadrukken dat deze ontvoering met pure moederliefde - een oergevoel had te maken: ‘Die vrouw houdt gewoon van haar dochter, en het ging heel goed
tussen Merel en haar. Ik denk niet dat we bang hoeven te zijn.’ (Vriens, 2010, p. 84)
Het thema pleegkind wordt in Het geheime weekboek van groep 8 afgerond met
een eind-goed-al-goed-ontknoping. Merel belt zelf op naar school om te vertellen
hoe het zat. Het ontvoeringsverhaal lag uiteindelijk toch genuanceerder: Merel was
vrijwillig meegegaan naar het huis van haar moeder - dus eigenlijk heeft ze zichzelf
ontvoerd, schrijft Jacques Vriens - en ze belde zelf met haar pleegouders om dit te
melden. In eerste instantie waren ze boos, maar hun pleegkind mocht uiteindelijk
toch een nachtje bij haar biologische moeder blijven logeren. Aan haar klasgenoten
vertelde Merel achteraf dat het gezellig was, maar het huis van haar moeder was wel
een puinhoop. En Merels moeder was blij dat haar dochter pleegouders heeft: ‘Haar
moeder weet heel goed van zichzelf dat ze af en toe nog in de war is. Het gaat wel
beter dan vroeger, maar ze kan echt niet altijd voor Merel zorgen.’ (Vriens, 2010, p.
85)

De Cito-toets
Jacques Vriens heeft niets ‘tegen een toetsje op z'n tijd om de leerkracht en ook de
kinderen een idee te geven van de stand van zaken’. Een toets kan een leerkracht, de
ouders en niet te vergeten de kinderen ‘een idee geven van de stand van zaken’. In
Vriens' ogen is het een hulpmiddel. Maar naar zijn idee zijn toetsen inmiddels wel
‘verworden tot een instrument waarmee verantwoording wordt afgelegd aan ouders,
inspectie en
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het vervolgonderwijs’. ‘De toets is heilig verklaard,’ zo stelt hij vast in zijn essay Is
de klas nog wel zo gelukkig? (Vriens, 2007, p. 45).6 Wat is de oorsprong van het
toetsen van leerlingen in het (Nederlandse) onderwijssysteem? En hoe verwerkt
Vriens de ‘toetsgekte’ in zijn kinderboeken?
Al sinds het begin van de twintigste eeuw worden de meeste mensen in de Westerse
wereld in de loop van hun leven - van kind tot bejaarde - vaak meerdere keren
psychologisch getest. Met behulp van paper & pencil tests (zoals vragenlijsten, rekenen taalkundige taken), psychologische apparaten (waarmee bijvoorbeeld technisch
inzicht, creativiteit, uithoudingsvermogen, oplettendheid en dergelijke worden
gemeten), gesprekken en rollenspellen (ook wel ‘praktijksimulaties’ genoemd)
proberen testpsychologen onder meer te bepalen of kinderen en volwassenen geschikt
zijn voor respectievelijk een bepaalde vorm van (vervolg-)onderwijs of een nieuwe
baan (Van Strien & Dane, 2001). Schoolkinderen worden al bijna een eeuw langs
de testpsycholoog gestuurd: de Herderschêe-Binet-test was in Nederland een van de
eerste tests die werd ingezet om te bepalen of een zesjarig kind ‘schoolrijp’ of
‘school-achterlijk’ was.7 Deze test is een van de vele voorlopers van de Cito-toets,
de jaarlijkse eindtoets in het basisonderwijs.
De Cito-toets, waarmee kortweg gezegd gemeten wordt welk vervolgonderwijs
voor een scholier het meest geschikt is, werd in de jaren zestig van de vorige eeuw
ontwikkeld door de Amsterdamse hoogleraar psychologie A.D. de Groot (1914-2006).
Sinds de invoering in 1968 is de Cito een veelgebruikte schooltest, die jaarlijks in
de media aandacht krijgt: sinds de jaren zeventig woeden er felle discussies over nut
en nadeel van

6
7

Dit boek verscheen in het kader van Nederland Leest! (2007) en heeft als ondertitel: Van
Theo Thijssen tot Meester Jaap, een visie op het basisonderwijs.
De Herderschêe-Binet test (1919) was een door de Franse psycholoog Alfred Binet
(1857-1911) ontwikkelde kindertest. De test was een doorbraak op het gebied van
intelligentieonderzoek. Een belangrijke reden voor het succes was het zogenaamde
‘constructieprincipe’: het opstellen van leeftijdsnormen voor het onderwijs. Bij elke opgave
werd nagegaan op welke leeftijd het gemiddelde kind een bepaalde opgave kon doen. Het
met deze test gemeten niveau noemde Binet de verstandelijke leeftijd: een getal dat hij
vergeleek met de werkelijke leeftijd om te bepalen of een kind ‘voorlijk’ of ‘achterlijk’ was.
De Amsterdamse (school-)arts Dirk Herderschêe (1877-1969) bewerkte de tekst voor
Nederland (De Beer, 2012).
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deze zogenaamde ‘schoolvorderingentest’.

De Poppelreutertest (vernoemd naar de Duitse psycholoog Walther Poppelreuter, 1886-1939). Bedoeld
om te zien of een leerling technisch inzicht heeft. De proefpersoon moest eerst kijken hoe de doos in
elkaar steekt. Daarna werd het geheel gedemonteerd, alle onderdelen door elkaar gehutseld. Vervolgens
moest de proefpersoon het geheel weer in elkaar zetten. (Collectie Archief & Documentatiecentrum
Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG), Rijksuniversiteit Groningen)

Omdat schooltests al decennialang een wezenlijk onderdeel zijn van het
schoolsysteem, is het bijna een vanzelfsprekendheid dat Jacques Vriens in zijn
kinderboeken over de Cito-toets en de daarbij behorende Cito-stress schrijft. In
Gedonder met groep 8! (2015)8 voert hij meester Vonk op, die nooit zeurt over de
Cito-toets en aan zijn zenuwachtige leerlingen uitlegt ‘dat het een van de
hulp-middelen was om te kijken naar welke school je ging na de zesde’ (tegen-

8

Gedonder met groep 8! is de tweeëntwintigste herziene druk van een boek dat voor het eerst
in 1984 uitkwam. De oorspronkelijke titel luidt De zesde tegen het soepie (1984). Deze titel
werd later veranderd in Het achtste groepie tegen het soepie (1988). De reden voor deze
titelverandering was dat vóór 1985 het primair onderwijs - het basisonderwijs - was
onderverdeeld in kleuterscholen (4-5 jaar) en lagere scholen (6 tot en met 12 jaar). Na de
Wet op het Basisonderwijs (1985) gaan kinderen eerst naar groep 1 en 2 (voorheen de
kleuterschool) en daarna naar groep 3 tot en met groep 8 (voorheen de eerste tot en met de
zesde klas).
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woordig groep 8, JD). Vonk benadrukt dat het veel belangrijker is wat onderwijzers
zeggen over de capaciteiten van hun leerling: ‘Die hebben jullie jarenlang
meegemaakt. Een schooltoets is maar een momentopname, een foto. Maar ik heb de
hele film gezien,’ aldus meester Vonk. (Vriens, 2015, p. 80) Deze metafoor is
overigens veelvuldig gebruikt door tegenstanders van de Cito-toets (Heijtel, 2016).
In zijn boeken beschrijft Vriens de rituelen rond de Cito-toets. De multiple choice
of meerkeuzevragen - door Vriens verbasterd als de ‘multipiel saus’ vragen - brengen
leerlingen in paniek. Wat en waarom wordt er getoetst? In een interview met het
Jeugdjournaal (2011) over zijn eigen Cito-toets - die toen overigens nog niet bestond,
omdat hij in 1958, tien jaar voor de officiële invoering, in groep 8 zat - benadrukt
Vriens dat de Cito-toets écht een momentopname is: ‘Ik bedoel daarmee dat leraren
de kinderen al langer kennen. Mocht iemand door de zenuwen de Cito-toets iets
minder goed maken, is dat niet zo heel erg. Je juffrouw of meester weet sowieso wat
je kunt. Ik probeerde de kinderen dus gerust te stellen.’ (Jeugdjournaal, 3 februari
2011)
Vriens' eigen leerlingen mochten tijdens de Cito-week hun ‘geluksknuffels’
meenemen en hij deelde spekkies uit.9 Rust is in zijn ogen het belangrijkste. En het
is belangrijk dat leerlingen weten dat hun toekomstige leven er niet van afhangt.
Daarnaast is ‘zelfvertrouwen’ een belangrijke eigenschap. Vriens had in 2011 het
volgende advies: ‘Vertrouw op jezelf! Is de uitslag niet wat je had verwacht, dan kun
je daarover praten met je meester of juffrouw. Wil je graag een bepaald niveau gaan
doen en heb je dat al voor de Cito met school besproken, moet je je vooral niet zorgen
maken als je een paar punten tekort komt. Het komt uiteindelijk allemaal goed!’
(Jeugdjournaal, 3 februari 2011)
De gekte van de scholen en zeker ook ouders die hun kinderen vooraf op school
en ook thuis laten oefenen - het zogenaamde ‘bijspijkeren’ door dubieuze bureautjes
- vindt Vriens onbegrijpelijk. Een goede leerkracht zou vóór de afname van de
Cito-toets al kunnen bepalen welk schooltype het meest geschikt is voor een leerling
(Vriens, 2007, p. 46). Zijn op- en aanmerkingen rond de Cito-toets komen voort uit
een traditie

9

Het uitdelen van spekkies en het schenken van bijvoorbeeld cola wordt ook in andere
kinderboeken gedaan. Zie: Heijtel, 2016.
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van critici waar ook zijn pedagogische en literaire voorbeeld Theo Thijssen deel van
uit maakt. In het indertijd moderne onderwijzersblad De Nieuwe School: Tijdschrift
voor Practische Paedagogiek trok Thijssen fel van leer tegen regeldwang, opgelegde
pedagogische schema's en onderwijsmoralisme. In 1905 noteerde hij in dit blad: ‘De
onderwijzer met sterke individueele eigenaardigheden heeft (...) aan de
normaal-psychologische paedagogiek niets. De man moet werken bij intuïtie, dat
wil zeggen het juiste weten te treffen, doordat hij de kinderen beoordeelt naar z'n
eigen individualiteit - en doordat de ervaring in de klasse hem zegt, wanneer hij
mistast.’ (geciteerd in: Dane, 2013, p. 45)

Zes jongemannen blikken zelfbewust in de lens van de camera. Ze zien er op hun paasbest uit:
gladgeschoren gezichten, pas geknipt haar, driedelig donker pak, een Goudse stenen pijp in de hand.
Op het tafeltje waaromheen de fotograaf de heren heeft gegroepeerd, ligt als symbool van wijsheid
een stapeltje boeken. De wereld, zo lijken ze te denken, ligt aan hun voeten. Die wereld bevond zich
tussen de vier muren van een schoolklas: de foto werd in 1898 gemaakt ter ere van het behalen van
de onderwijzersakte. De negentienjarige Theo Thijssen zit links. (Collectie Theo Thijssen Museum,
Amsterdam)

De Cito-toets lijkt een product van de democratiseringsgedachte uit de jaren zestig,
maar ook in Thijssens tijd werd al naar een oplossing ge-
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zocht voor het zogenaamde ‘aansluitingsprobleem’ tussen primair en voorgezet
onderwijs. Een foutieve schoolkeuze kostte de overheid toen ook al veel geld en
veroorzaakte vaak gezins- en opvoedingsproblemen, omdat leerlingen door hun
sociale afkomst op een school met een te laag of juist te hoog niveau terechtkwamen;
de notariszoon ging naar het gymnasium, terwijl de fabrieksarbeiderszoon technisch
onderwijs volgde. In 1928 werd het zogenaamde Kinderexamen ingesteld: lagere
scholen kregen de mogelijkheid zelf opgaven te maken waarmee bepaald kon worden
of de scholier wel of niet geschikt zou zijn voor de HBS of het gymnasium (Thijssen,
1929). Voor De Bode, het orgaan van de Bond van Nederlandse onderwijzers, vlooide
Thijssen talloze, door leerkrachten zelfgemaakte examenopgaven door, die hij als
‘een monument van dwaasheid’ betitelde; producten van ‘pennewipperige
schoolmeesters’. (Thijssen, 1929, p. 5)10 Na analyse van tientallen voorbeelden van
nutteloze geschiedenisweetjes, complexe rekenopgaven en ondoenlijke dictees voor
twaalfjarige kinderen merkte Thijssen op: ‘Welnu, de kinderexamens van 1928
hebben de fout gehad, dat er veel te veel, en steriele, onnutte kennis is gevraagd;
maar bovendien, en dat is de állergrootste fout geweest, de vorm der opgaven was
in doorsnee zodanig, dat alleen een imbeciel er zich niet voor schamen zou.’ (Thijssen
1929, p. 44) Deskundig legde Thijssen de psychologische en pedagogische meetlat
langs de onmogelijke opgaven van de examen-idioten. Hij had medelijden met de
scholieren die een kinderexamen moesten afleggen.

Voorzijde De Examen-idioot (1929) van Theo Thijssen, gericht tegen het zogenaamde Kinderexamen
uit 1928. (Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht)

Thijssen pleitte voor directe afschaffing van de kinderexamens: er diende volgens
hem een nieuwe selectiemethode te worden

10

De artikelen die Thijssen anoniem voor De Bode schreef, werden gebundeld in De
Examen-idioot (Thijssen, 1929).
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ontwikkeld. Veertig jaar later verscheen de Cito-toets in het onderwijs (Dane, 2013).
Opmerkelijk is dat Jacques Vriens in 1958 ook een toelatingsexamen moest doen
voor de middelbare school - geheel in de examentraditie die Theo Thijssen in 1928
verfoeide. ‘Dat was reuze spannend,’ aldus Vriens, ‘want als klein jongetje kwam
je dus voor het eerst op zo'n grote school en dan moest je ook nog een examen
afleggen. We kregen vragen over taal en rekenen. Dus eigenlijk was het wel een
soort Citotoets.’ Ondanks het feit dat het op de basisschool helemaal niet zo goed
ging - hij kon moeilijk leren en had altijd lage cijfers - bleek dat Vriens het op de
middelbare school11 naar eigen zeggen helemaal niet slecht deed: ‘Ik had op de
basisschool gewoon niet genoeg motivatie gehad. Op de middelbare school ging ik
vmbo doen en dat ging hartstikke goed. Ik had leuke leraren en ging dingen doen als
toneel. Voor mij was die overgang dus heel goed. Ik had het reuze naar mijn zin.’
(Jeugdjournaal, 3 februari 2011).

De alledaagse pedagogiek van Jacques Vriens
Vriens' inspiratiebron Theo Thijssen was een nuchtere pedagoog, een onderwijzer
van de dagelijkse praktijk. Als onderwijzer en later als onderwijspoliticus was hij
fel tegen de regelzucht van de overheid in het klaslokaal. Ook in Thijssens' tijd
maakten inspecteurs, schoolopzieners en ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs
het leven van leerkrachten zuur met ingewikkelde regels, formulieren en onmogelijke
opdrachten. Voor Thijssen was de autonomie van de onderwijzer heilig: een goed
opgeleide juf of meester - een gebildete Mensch - voor de klas weet zelf wel wat het
beste is voor de leerlingen (Dane, 2007).
Vriens denkt er net zo over als Thijssen en verwerkt de bemoeizucht van de
onderwijsinspectie soms in zijn verhalen. In Een stelletje mooie vrienden (2014)
bijvoorbeeld beschrijft hij een verkeersles in de vorm van een toneelstukje.
Onderwijzer Beets ziet dat voor het laatste half uur van de schooldag het vak verkeer
op het rooster staat. Zijn leerlingen hebben

11

Jacques Vriens zat op de ‘Middelbare Handelsschool met driejarige cursus’ (Vriens 2014,
p. 61).
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hard gewerkt en geen kind zou volgens Beets op dat moment zin hebben in
voorrangskruisingen en verbodsborden. Om toch maar aan de eisen van inspectie te
voldoen - kortgeleden was Beets nog door een onderwijsinspecteur die onverwachts
langskwam op zijn vingers getikt, omdat hij zich niet aan het rooster hield - liet hij
de kinderen toneelstukjes opvoeren met als thema verkeer: ‘Om nu een gortdroge
verkeersles te gaan geven, zou een straf voor ze zijn,’ aldus meester Beets (Vriens,
2014). Deze onderwijzer had oog voor zijn leerlingen (geen gortdroge verkeersles
op vrijdagmiddag, maar een toneelstuk) en maakte tegelijkertijd een creatieve knieval
naar de inspectie (wel verkeersles, maar in de vorm van toneelstukjes).
Op de website van het tijdschrift Didactief haalde Vriens een herinnering op aan
zijn eigen onderwijstijd: de inspecteur was nogal verbaasd toen hij hoorde dat op
Vriens' school op vrijdagmiddag zogenaamde ‘keuzevakken’ werden gegeven.
‘Kinderen konden kiezen uit een ruim aanbod aan creatieve vakken, zoals toneel,
muziek, fotograferen, keramiek of schilderen,’ aldus Vriens. Het kostte hem moeite
om de inspecteur van het belang te overtuigen: ‘Maar nadat ik een verhaal op papier
had gezet (met “doelen”, “subdoelen”, “organisatie”, “evaluatie”, enz. enz.) kregen
we toestemming om door te gaan.’ (Vriens, 2015a)
Wat zijn opvatting over creatieve vakken betreft, staat Vriens met beide benen in
de traditie van de Reformpedagogiek: een pedagogische stroming met een kindgerichte
aanpak die rond 1900 opkwam. Naast traditionele vakken als taal, rekenen en
leervakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie) was en is nog altijd kunstzinnige
vorming - tekenen, toneelspel, museumbezoek, het lezen van (kinder-)poëzie en
(kinder-) romans - een essentieel onderdeel van een gewenste opvoeding. De school
staat niet naast de maatschappij, maar maakt er juist deel van uit, staat er midden in:
daarom is het van belang dat kinderen zich ook buiten de schoolmuren begeven en
zélf de wereld ontdekken. De ideeën van de onderwijzer en pedagoog Jan Ligthart
(1859-1916) - in Vriens' verhalen komt de Jan Ligthartschool voor - klinken hierin
door.12

12

Over Reformpedagogiek, zie: Bakker, Noordman en Rietveld-van Wingerden, 2006, p. 507
e.v.
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Theo Thijssen leest voor aan buurkinderen. (Collectie Theo Thijssen Museum, Amsterdam)

Een ander onderdeel van de Reformpedagogiek is dat de leerkracht oog heeft voor
het individuele kind (in tegenstelling tot klassikaal lesgeven) en het zogenoemde
‘samenwerkend leren’. In bijvoorbeeld Een bende in de bovenbouw (1988) komen
deze twee aspecten van de Reformpedagogiek voor: ‘Na de kring gingen ze aan het
werk. Alle kinderen werkten aan hun weektaak en telkens riep Ineke (de juf, JD)
kleine groepjes bij zich aan de grote tafel in de hoek van de klas om iets nieuws uit
te leggen. Toen ze daarmee klaar was, konden de kinderen die dat wilden, nog een
keertje apart bij haar komen als ze iets nog niet snapten’ (Vriens, 2015b, p. 23).
Leerling Kim, aldus Vriens, ‘was de laatste maanden gaan beseffen hoe goed Ineke
alles organiseerde in de klas. Je merkte nauwelijks dat je met groep zes, zeven en
acht bij elkaar zat. Ze waren één klas, ondanks verschillende leeftijden en boeken’
(Vriens, 2015b, p. 23). Kim had erg opgekeken tegen de oudere kinderen in de klas,
maar Juf Ineke ‘zorgde ervoor dat ook de jongsten in de groep er echt bij hoorden.
De oudere
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kinderen hielpen de jongere en als er groepjes gemaakt werden voor toneelspelen of
het maken van een groepswerkstuk, dan zorgde Ineke altijd dat kinderen van
verschillende leeftijden bij elkaar zaten.’ Nu Kim zelf een achtste-groeper was, kon
ze zich heel goed voorstellen hoe ‘de kleintjes’ zich voelden, en net als de meeste
achtste- en zevende-groepers ‘was Kim meestal aardig tegen de jongsten’ (Vriens
2015b, p. 28).
Binnen de alledaagse pedagogiek van Vriens is ook kennis belangrijk. In zijn
kinderboeken verwerkt hij (boeken-)kennis, soms zó grondig, dat het lijkt of hij
college geeft aan de Kinderuniversiteit, als hij bijvoorbeeld uitlegt wat ‘leukemie’
is in Achtste-groepers huilen niet (1999): rode en witte bloedlichaampjes,
bloedplaatjes, oncologie, beenmergpunctie en prednison zijn onderwerpen die stuk
voor stuk duidelijk worden behandeld (Vriens, 2001, pp. 41-48, p. 66). Op dezelfde
wijze werkt hij de aspecten van het thema pleegkind uit. Of de betekenis van het
begrip tolerantie: ‘“Dat je een beetje rekening met elkaar houdt”, antwoordde juf
Ina.’ (Vriens, 2001, p. 14)

Reformpedagoog Jan Ligthart observeert leerlingen op zijn school aan de Tullinghstraat in Den Haag,
omstreeks 1910. Met een oven maken de leerlingen samen bakstenen waarmee een huisje kan worden
gebouwd. (Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht)
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Besluit
In zijn rumoerige kinderboeken - vol conflicten en onrustige klaslokalen - verwerkt
Jacques Vriens steevast nastrevenswaardige opvoedkundige thema's: het creëren van
harmonie, duidelijk communiceren, eerlijkheid betrachten, wederzijds respect hebben,
samenwerken en oog hebben voor de ander, voor het individu. Dit zijn stuk voor
stuk belangrijke opvoedingsdoelen, die in een schoollokaal voorgeleefd en geleerd
kunnen worden; het kringgesprek, ingevoerd in de jaren zeventig van de vorige eeuw
in het kader van de sociale en emotionele opvoeding op school, is niet voor niets een
terugkerend onderwerp in de verhalen.
Jacques Vriens laat zien dat het de moeite waard is om over het wel en wee van
een klas te schrijven, waar leerlingen samen met hun leerkracht de grotemensenwereld
verkennen. Zoals het werk van zijn voorganger en voorbeeld Theo Thijssen, zijn ook
Vriens' boeken een waardevolle bron voor de onderwijsgeschiedenis, omdat ze dicht
op de huid van de tijd zitten. Door het terloops noemen van leermiddelen en het
beschrijven van alledaagse situaties, wekt hij het klaslokaal tot leven.
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‘Over the bridge’
Een vriendschap tussen Nederland en Letland
En Jacques Vriens kwam regelmatig over die brug
Silvija Tretjakova
Al meer dan twintig jaar is er een intensieve vriendschapsband tussen de Letse sectie
van IBBY (International Board on Books for Young People) en de Nederlandse
IBBY-sectie. Deze vriendschapsband kreeg vorm in de oprichting van het Centrum
voor het Kinderboek, dat eerst in een gebouw in de binnenstad zat, maar nu een
integraal onderdeel is van de nieuwbouw van de Nationale Bibliotheek in Riga.
Zonder de financiële en promotionele ondersteuning van IBBY-Nederland was dit
centrum er waarschijnlijk nooit gekomen.
In de loop van de jaren zijn er veel projecten ontwikkeld in Riga met steun van
IBBY-Nederland. In Letland is nu een goed functionerende kinderjury, waarbij ook
volwassenen worden betrokken. Er hebben veel kisten met tekstloze prentenboeken
met verwerkingssuggesties door heel Letland gereisd. Er zijn boekjes en posters
ontworpen, werkgroepen gegeven door Nederlandse illustratoren (Alex de Wolf,
Philip Hopman, Gitte Spee), lezingen (Truusje Vrooland-Löb, Jant van der
Weg-Laverman) en nog veel meer. Een levendige vriendschapsband.

Pāri pār tiltu
Jacques Vriens bezocht Letland voor de eerste keer op 15 mei 2009 gedurende de
‘Dutch Days for Latvian Children’, een onderdeel van een jaarlijkse conferentie over
kinder- en jeugdliteratuur en bibliotheekwerk. Jacques Vriens was toen al bekend
bij de Letse lezers van een boekje met onder meer verhalen van hem, maar ook van
Hans Hagen, geïllustreerd door Alex de Wolf, dat IBBY-Nederland had gemaakt en
dat op alle bibliotheken aan kinderen was uitgedeeld. In het boekje stonden ook
verhalen van twee Letse auteurs, Andra Neiburga en Maris Rungulis. De opzet was
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om met realistische verhalen over het dagelijks leven van kinderen te introduceren
voor kinderen in Letland. De twee verhalen van ‘Meester Jaap’, mooi geïllustreerd
door Alex de Wolf (Alekss de Volfs) werden direct erg bekend.

Er werd in kinderboekenland in Letland over ‘Meester Jaap’ gesproken. Dankzij een
uitstekende vertaling van Inese Paklone had ‘Meester Jaap’ Letland veroverd. En
dankzij de door medewerkers van de Centrum voor het Kinderboek gemaakte
lessuggesties werd het boekje ook veelvuldig in bibliotheek en op school gebruikt.

Poëzie posters
En in 2003 was Jacques Vriens ook al onderdeel van een gemeenschappelijk project.
In het kader van het vijfjarige bestaan van het Centrum voor het kinderboek werd
een poeziëposterproject ontwikkeld. Voor alle biblio-
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theken in Letland en voor enkele andere instellingen werd een set van zes
poeziëposters samengesteld. Van de zes posters zijn er drie met een gedicht van een
Nederlands auteur, geïllustreerd door een Letse illustrator, en drie posters met een
gedicht van een Letse dichter, verbeeld door Nederlandse illustratoren. Naast een
set posters in het Lets verscheen er ook een set in het Nederlands. Eén van de meest
ontroerende posters was die van Jacques Vriens:

Opletten!
Meneer zegt streng: ‘Opgelet!
Ik leg die som nog éénmaal uit,
en nu écht voor de allerlaatste keer.’
Ik denk aan mijn konijn
Mijn konijn is ziek.
Hoe zou het met hem zijn?
Meneer zegt streng: ‘Hé, doe jij niet mee?
Zo bereik je nooit wat in de maatschappij!’
De maatschappij?
Ik denk alleen
aan dat konijn van mij
Meneer zegt streng: ‘Nu is het uit!
Ga jij maar op de gang!’
Ik ren naar huis,
naar mijn konijn
en aai hem sommen lang.
‘En die éne som dan,
daar komt dus niets meer van?’
Ach meneer,
die komt wel een andere keer....
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Meester Jaap
Toen Jacques Vriens dus in 2009 in Riga aankwam was hij, en zijn ‘Meester Jaap’,
al bekend bij de Letse kinderen (en volwassenen). Op 15 mei 2009 werd de Letse
vertaling van een keuze uit de ‘Meester Jaap’ verhalen (37 verhalen) gepresenteerd.
Inese Paklona die de drie ‘Meester Jaap’ verhalen in Pāri pār tiltu al had vertaald,
nam ook de vertaling van de andere verhalen voor haar rekening. Uitgeverij Liels
un mazs (groot en klein) maakte er een bijzonder mooie uitgave van, met nieuwe
illustraties,
‘Het is een heel bijzonder gevoel om verhalen die je zelf hebt geschreven nu in
een boek te krijgen in een taal die ik helemaal niet kan lezen’, vertelde Jacques Vriens
tijdens de presentatie op de Letse boekenbeurs in Riga. Ook vertelde hij hoeveel van
zichzelf er in de personage ‘Meester Jaap’ zat. Voor iedereen ging ‘Meester Jaap’
echt leven en ondanks dat er steeds tussendoor even vertaald moest worden, hingen
de kinderen aan zijn lippen.

Misschien wel de meest opmerkelijke observatie van ‘Meester Jaap’ kwam van de
schrijfster Inese Zandere: ‘Voor Letse lezers is “Meester Jaap” zeker een beetje gek,
misschien wel onmogelijk. Een mannelijke leerkracht op de
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basisschool is een zeldzaamheid, niet alleen in de kinderboeken, maar ook op de
scholen zelf. Als gevolg van de Russische overheersing is het geen werk voor een
man en wordt het beroep heel slecht betaald. Dat is niet alleen ontzettend stom, maar
het is voor de kinderen ook niet goed, omdat zij een verkeerd beeld krijgen van het
beroep leerkracht en ook op school maar weinig kennis maken met mannelijke
rolmodellen. “Meester Jaap” die kinderen vertelt over zijn kleine baby en deze mee
naar school brengt, zijn emoties gewoon laat gaan als hij verdriet heeft, in een
zwembad duikt samen met zijn leerlingen, is gewoon een geweldige man. En daar
moeten kinderen kennis mee maken.’
Tijdens zijn bezoek gaf Jacques Vriens steeds aan hoe belangrijk het is om kinderen
voor te lezen en daar niet mee op te houden als die kinderen zelf kunnen lezen. Een
groepje van vier, vijf kinderen heeft zijn voorkeur, maar het kan ook zeker klassikaal.
En hij beveelt aan om van een boek het eerste hoofdstuk voor te lezen. Zeker dat
daarna veel kinderen het boek zelf verder willen lezen.
Jacques Vriens vertelde met veel enthousiasme uitgebreid over de
Voorleeswedstrijd in Nederland. De suggesties die hij gaf werden overgenomen door
veel leerkrachten die op scholen ook dergelijke wedstrijden zijn gaan organiseren.

Kinderjuryprijs
Twee jaar later was Jacques Vriens weer te gast in Riga. Zijn ‘Meester Jaap’ had in
de categorie derde-vierde leerjaar de kinderjuryprijs gewonnen. Samen met zijn
vrouw (en uiteraard Toin Duijx) reisde hij helemaal naar Gulbene, waar een
bibliotheek vol met kinderen op hem zat te wachten. De kinderen van de Galgauska
basisschool hadden passages uit de ‘Meester Jaap’ verhalen voorbereid. De directeur
van de bibliotheek, Solvita Libere, herinnert zich de dag nog heel goed. ‘Al heel
vroeg kwamen de kinderen naar de bibliotheek. Ze wilden allemaal nog oefenen voor
de grote schrijver van hun favoriete “Meester Jaap” verhalen zou komen. Want ze
vonden het maar wat spannend. Meer dan honderd kinderen zaten op de komst van
de auteur te wachten. Ook kinderen van de kinderjury in Aluksne en Balvi schoven
later aan. Zowel de kinderen als de leerkrachten waren echte fans
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van “Meester Jaap” geworden. Volgens mij zijn de verhalen van “Meester Jaap”
uniek en kennen we in de Letse kinderboeken dergelijke verhalen niet. “Meester
Jaap” gebruikt onderwijsmethoden die aansluiten bij de kinderen, maar zeker ook
bij de volwassenen. Jammer dat dit soort leerkrachten in de scholen in Letland niet
voorkomen. Een leerkracht gaf aan dat dat niet zou kunnen, want je moet lesgeven
om kinderen hoog te laten scoren op testen en dergelijke.’ Voor Jacques Vriens is
dit een gruwel, een school die zijn werk laat bepalen door testresultaten. Er is wat
dat betreft nog veel te hervormen in Letland.
Het ‘Meester Jaap’ boek is volgens de medewerkers van de bibliotheken doorlopend
uitgeleend en er zijn wachtlijsten voor het boek. En de kinderen hadden enorm veel
vragen aan de auteur, of misschien eigenlijk aan ‘Meester Jaap’, maar dat loopt een
beetje door elkaar. Sommige kinderen durfden hun vraag zelfs in het Engels te stellen.
Iedereen was helemaal onder de indruk toen Jacques Vriens, samen met zijn vrouw
Thérèse, Nederlandstalige liedjes ten gehore bracht. Als dank werden zij overstelpt
met bloemen die de kinderen geplukt hadden. En Jacques Vriens moet op de terugreis
amper zijn pols nog hebben kunnen gebruiken, zoveel handtekeningen heeft hij
moeten zetten.

De oproep van Jacques Vriens om verhalen voor te lezen aan kinderen kreeg gevolg.
Vanaf 6 maart 2011 werd er elke week een verhaal van ‘Meester Jaap’ voorgelezen
op de radio (twaalf weken lang). De verhalen zijn in het archief van de radio nog
steeds te beluisteren. En een bekend theatergezelschap maakte een schitterende
productie van ‘Meester Jaap’ en die werd in veel theaters opgevoerd.
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Vertaalster
Inese Paklone is een bekende vertaalster in Letland. Zij is meermaals voor haar
vertalingen bekroond. Zij heeft erg goede herinneringen aan het vertalen van de
‘Meester Jaap’ verhalen. ‘Een boek dat het waard is om te vertalen is een boek dat
een extra bijdrage levert aan het literaire landschap. En dat tegelijkertijd een groot
publiek zal aanspreken. En de “Meester Jaap” verhalen passen daar precies in. Dat
soort verhalen zijn er niet in Letland en kinderen zullen met een heel andere leerkracht
van de basisschool kennis maken. Ook het feit dat het korte verhalen zijn met een
mooie spanningsopbouw, die allemaal wel iets met elkaar te maken hebben, maakt
het tot echte verhalen die voorgelezen kunnen worden in de klas. Voor zo'n kort
verhaal is altijd wel tijd te vinden, als je écht wil. Het kiezen van de 37 verhalen uit
de grote hoeveelheid verhalen was nog niet eenvoudig. Sommige thema's zouden
volgens mij minder aanslaan in Letland of toch te ver van de Letse kinderen staan.
In alle verhalen werd duidelijk dat Jacques Vriens kinderen serieus neemt en ook
dat hij wat zwaardere problemen aan de orde durft te stellen, omdat hij deze altijd
weer met de nodige humor relativeert. Kinderen houden van helden en “Meester
Jaap” is voor kinderen een held. Ik heb genoten van het vertalen van deze verhalen.
Voor mij is “Meester Jaap” en dus Jacques Vriens een echte held.’
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Gedichten
Jacques Vriens
Voor in je poesie-album
(schreef ik vaak bij mijn leerlingen in hun ‘poesie’)
Ze zeggen: ‘Ergens anders is alles beter
aan het eind van de regenboog wacht het geluk.’
Maar laat je daardoor niet misleiden
want meestal is het daar erg druk
Een gezellig huis om in te wonen
met een hond, een kat of misschien een paard
en mensen om je heen die van je houden
dát maakt het leven de moeite waard!

Voor Evi en Esther
(mijn kleindochters, bij hun geboorte)
Ik zou je alles willen geven.
Een paard, een bal, een beer, een tol.
Maar dat is een beetje lastig
want je wiegje wordt zo vol.
Maar wat er altijd nog bij kan,
al is je wiegje volgestouwd,
zijn de woorden die je zeggen
dat ik heel veel van je houd.
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Gezichtje
In je ogen een gouden stipje.
een neus met onderaan een wipje.
en een mond die altijd lacht
Zo wordt je gezichtje
vanzelf een gedichtje

WC
(voor mijn kleinzoon Jelle, die als kleuter nooit de deur van de wc dicht
deed)
Als ik ga zitten op de pot
doe ik de deur niet op slot
maar laat hem open staan.
Het duurt echt niet zo lang,
maar ik word altijd bang
als de deur wordt dichtgedaan.
En als ik heel erg ga stinken
of je vindt het een raar gezicht,
laat de deur dan tóch maar open
en doe je neus en ogen dicht
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Ik was kind...
(in de hal van Hotel St. Lambert in Helmond en op de gevel de eerste regel,
zie foto)
Ik was kind in dit hotel
en mocht elke dag
logeren in mijn eigen huis
samen met handelsreizigers
rusteloze mannen
die aan de leestafel voor
de laatste mop vertelden
terwijl mijn moeder
vanuit de keuken riep:
‘De soep kan door!’
Ik was kind in dit hotel
en voelde me hier veilig
met God naast de deur
en aan de overkant
Het Goedkope Winkeltje
Maar tijd verglijdt
en de stad met dit hotel
werden afgebroken
om opgebouwd te worden,
en goedkoop
duurkoop werd
En toch,
als ik hier binnenga
zitten er nog steeds mannen
aan de leestafel voor
en godzijdank
kan de soep weer door.
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Meisje uit Marokko
Je kwam bij ons in groep drie.
We konden je niet verstaan.
Je was heel erg verlegen
en keek me nooit écht aan.
In groep vier ging het beter.
We speelden wel eens met elkaar.
En als je een som niet snapte,
dan vroeg je mij er naar.
In groep vijf werden we vrienden,
heb ik verkering met je gevraagd.
Je wilde wel en het kon je niks schelen
dat we vaak werden geplaagd.
In groep zes ineens die hoofddoek,
die je écht heel grappig stond.
Je bloosde toen ik je zei,
dat ik je zó nog liever vond.
In groep zeven andere kleren.
Er kwamen steeds meer lappen bij.
‘Dat moet ik van mijn vader,’
zei je huilend tegen mij.
In groep acht werd alles anders:
ineens zag je me niet meer staan.
Je speelde alleen nog met meisjes
en keek mij nooit meer aan.
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Mijn grote broer
Toen jij die morgen wegging
en een uur later de politie kwam zeggen
dat je nooit meer terug zou komen,
begon het grote huilen.
Iedereen huilde
behalve ik,
want ik kon niet geloven
dat ik je nooit meer iets kon vragen.
Over hoe je tegen een meisje moet zeggen
dat je van haar houdt,
en hoe dat nou eigenlijk gaat
als je voor het eerst moet zoenen
en wat nou eigenlijk neuken is.
Want als ik dat aan mijn moeder vroeg,
dan zei ze altijd:
‘Daar ben je nog te klein voor.’
Maar jij gaf antwoord op al mijn vragen.
Pas toen die twee mannen in zwarte pakken
bij ons aan de huiskamertafel zaten
en vroegen
wat voor soort kist je moest krijgen
en hoeveel enveloppen er nodig waren
om
de kaarten in te versturen
waarop stond
dat je was omgekomen bij een noodlottig ongeval,
kon ik eindelijk huilen,
want ineens zag ik
dat de dood bij ons aan tafel zat.
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De fijne school
Op een fijne school
vind je de wereld in het klein.
Je mag er nog wat oefenen
hoe het is om groot te zijn
Op een fijne school
ben je niet bang voor elkaar
je kunt er lachen én huilen
en niemand vindt dat raar.
Op een fijne school
doet iedereen zijn best
om ervoor te zorgen,
dat niemand wordt gepest.
Op een fijne school
is plaats voor iedereen
of je bruin of wit of scheel bent
je bent er nooit alleen!

Groep acht
Op een dag neem je afscheid,
het komt eerder dan je dacht,
op een dag neem je afscheid
van de kinderen van groep acht.
Samen lachen, samen huilen,
en wat ruzie hoort erbij
samen langzaam groter groeien
die tijd is nu voorgoed voorbij.
Op een dag neem je afscheid,
van de kinderen uit je klas
op een dag neem je afscheid
van wat vanzelfsprekend was.
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Tinus-in-de-war
Jacques Vriens
Met illustraties van Juliette de Wit

Tinus
Tinus ligt op de deurmat.
Je ziet veel poes en een beetje mat.
‘Miauw,’ zegt Tinus.
Hij staat op en kijkt omhoog.
Dan krabbelt hij aan de deur.
Oma komt de keuken binnen.
‘Wil je de tuin in, Tinus?’
‘Miauw.’
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Oma maakt de deur open.
‘Vooruit, niet te lang dan.’
Tinus snuffelt aan de mat.
‘Schiet eens op,’ zegt oma.
Tinus rekt zich uit.
Dan gaat hij weer zitten.
Oma zucht en aait de poes.

‘Ga nou maar,’ zegt ze.
Tinus weet het niet meer.
Waarom zit hij hier?
Oma doet de deur dicht.
‘Malle Tinus!
Blijf dan maar binnen.’
Ineens weet Tinus het weer.
Hij moet een plas. ‘Miauw.’
Oma maakt de deur weer open.
Tinus loopt naar een struik.
Daar graaft hij een kuiltje.
En hij gaat even lekker zitten.
Dan loopt hij gauw terug.
Maar de deur is dicht.
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Anke
Tinus wacht en wacht en wacht.
Er komt niemand.
Hij loopt naar het raam en springt op de rand.
Hij ziet oma en opa en een meisje.
Wie is dat ook alweer?
‘Miauw.’
Het meisje springt op.
Blij klapt ze in haar handen.
Ze maakt het raam open en tilt de poes op.
‘Tinus, lieve dikzak!’ zegt ze.
‘Ken je Anke nog?’ vraagt oma.
‘Die blijft een paar dagen bij ons.’
Tinus kijkt naar Anke
en knijpt dan zijn ogen dicht.
Anke aait over zijn kop.
Tinus begint te spinnen.
Anke lacht en zegt: ‘Hij zet zijn motor aan.’
Opeens hoort ze gesnurk.
‘Opa doet een dutje,’ zegt oma.
Tinus kijkt naar opa en gaapt.
Zijn bek gaat heel ver open.
‘Hij lijkt wel een leeuw,’ zegt Anke.
Tinus klimt op Ankes schoot.
Hij tilt eerst zijn ene voorpoot op.
En dan de andere.
Zijn poten gaan op en neer.
Zo draait Tinus rondjes op schoot.
Oma schudt haar hoofd.
‘Hij weet weer niet wat hij wil.
Ga nou eens liggen, gekke kat.’
Tinus gaat met een plof liggen.
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Opa doet zijn ogen open.
‘Dag opa,’ zegt Anke.
‘Wie ben jij?’ vraagt opa.
‘Toe nou, opa,’ zegt oma.
‘Je kent Anke toch nog wel?
Ze is je kleinkind.’
‘Kleinkind?’ Opa krijgt rimpels in zijn hoofd.
‘Ja, onze Anke,’ zegt oma.
Opa denkt heel lang na.
Dan komt er een lichtje in zijn ogen.
‘Anke!’ roept hij blij.

Oma aait hem over zijn arm.
‘Zie je wel, je weet het nog best.’
Opa knikt en zegt zacht:
‘Ik ben af en toe in de war.’
Hij wijst naar zijn hoofd.
‘Daar is het soms wat donker.’
Tinus wordt wakker en kijkt naar opa.
Die heeft een fijne schoot.
Tinus springt op de grond
en gaat voor opa's stoel zitten.
‘Kom maar,’ zegt opa.
Tinus likt aan zijn poot.
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Waarom zit hij hier?
Hij lag net zo lekker.
En wie is die man?
Nou ja, zijn schoot is lekker groot.
Hup, en Tinus zit bij opa.
‘Goed zo,’ zegt opa.
En ze vallen allebei in slaap.

De trap
Tinus zit midden op de trap.
Boven is het grote bed.
Beneden staan brokjes.
Tinus wipt een treetje hoger.
Nee, toch eerst naar de brokjes.
Hij wipt een treetje lager.
Of een slaapje?
Tinus wipt weer een treetje hoger.
Boven aan de trap staat Anke.
‘Anke, kom je eten?’ roept oma.
Anke holt de trap af.
Ineens weet Tinus wat hij wil.
Plof, lekker op de trap liggen.
Anke valt over de poes.
Ze is heel vlug beneden.
En Tinus rent naar boven.
Hij kijkt haar met bange ogen aan.
Zijn oren liggen plat en hij blaast.
Anke huilt.
Oma slaat een arm om haar heen.
‘Ik viel over Tinus,’ snikt Anke.
‘Zag je hem dan niet?’
‘Jawel, maar hij ging opeens liggen.’
‘Rare Tinus,’ roept oma naar boven.
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‘Kijk nou eens wat je hebt gedaan.’
Tinus begint zijn staart te wassen.
Oma geeft Anke een dikke knuffel.
‘Kom, dan gaan we eten.’
Ze lopen samen naar de kamer.
Tinus wast nu een pootje.
Opeens hoort hij een geluid.
Een deksel van een pan? Een bakje?
Tinus wipt de trap af.
Brokjes, beneden zijn brokjes!

Slobber en slurp
Anke, opa en oma zitten aan tafel.
Tinus zit op de grond.
Bij zijn brokjes en zijn water.
Hij neemt een likje.
En nog een en nóg een.
Zijn tong gaat vlug op en neer.
Slobber, slobber, slobber.
Anke wil net zo eten als Tinus.
Ze neemt een likje van haar soep.
‘Niet doen,’ zegt oma. ‘Je bent geen poes.’
Tinus slobbert nog steeds.
Opeens hoort Anke iets anders.
Slurp, slurp, slurp.
Opa heeft zijn bord vast.
Hij houdt zijn mond tegen de rand.
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Zo slurpt hij de soep naar binnen.
Anke tilt haar bord ook op.
‘Leuk, opa, nou zijn we poezen.’
‘Niet doen,’ zegt oma boos.
Opa slurpt gewoon door.
Er hangt een druppel aan zijn kin.
Als het bord leeg is, zet hij het neer.
Oma veegt de druppel weg.
‘Opa toch, je moet netjes eten.
En Anke ook.’
Opa knikt naar Anke en staat op.
‘Waar ga je heen?’ vraagt oma.
‘Ik ben klaar.’
‘Maar ik heb nog meer eten.’
Opa sloft naar zijn grote stoel.
Met een plof gaat hij zitten.
Tinus springt bij hem op schoot.
‘Opa,’ zegt Anke, ‘je moet nog eten.
En Tinus ook.’
‘Laat maar,’ zegt oma zuchtend.
‘Hij is weer in de war.’
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Een boodschap
Oma vraagt: ‘Wil je brood kopen?’
Dat wil Anke wel.
‘Deze straat uit en dan de hoek om.’
Anke krijgt een tas en geld.
‘Ik ga mee,’ zegt opa.
‘Fijn zo,’ zegt oma.
‘Een loopje is goed voor je. Tot straks.’
Oma wil de deur dicht doen.
‘Miauw,’ zegt Tinus op de mat.
‘Wil jij ook mee, Tinus?’
Tinus stapt naar buiten.
‘Daar is Tinus!’ roept Anke blij.
Samen stappen ze door de straat.
‘Ben jij vaak in de war?’ vraagt Anke.
Opa denkt even na en zegt dan:
‘Soms, als ik moe ben.’
‘Ben je nu moe, opa?’
‘Nee hoor, ik vind het fijn met jou.’
Hij knijpt even in Ankes hand.
Tinus trippelt voor ze uit.
Zijn staart staat recht omhoog.
‘Tinus wijst de weg,’ zegt Anke.
Bij een zijstraat blijft Tinus staan.
‘Doorlopen,’ zegt Anke.
‘We moeten de hele straat uit.
Dat heeft oma gezegd.’
Maar opa blijft ook staan.
Ineens laat hij Ankes hand los
en loopt de zijstraat in.
Anke holt achter hem aan.
‘Opa, waar ga je heen?’
‘Ik moet naar school,’ zegt opa.
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De school
Opa loopt maar door.
Anke trekt aan zijn jas.
‘Je hoeft niet naar school, opa.’
‘Jawel, en ik moet opschieten.
Anders kom ik te laat.’
‘Opa's hoeven niet naar school.’
‘Ik moet wel naar school.’
Tinus rent voor opa uit.
‘Kijk, de kat weet de weg,’ zegt opa.
Dan stopt hij bij een open plek.
Er ligt een berg stenen.
En er groeit een oude boom.
‘De school is weg,’ zegt opa zacht.
‘Alleen de boom is er nog.’
Hij pakt de hand van Anke.
Anke kijkt naar haar opa.
Hij heeft tranen in zijn ogen.
Dan kijkt hij om zich heen.
‘Waar zijn we?’ vraagt hij.
‘Je moest naar school, opa.’
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Opa schudt zijn hoofd.
‘Ik hoef niet meer naar school. Nooit meer.’
Anke strijkt over zijn hand.
‘Ben je nu in de war, opa?’
‘We moeten naar de bakker,’
zegt opa en hij loopt door.
Na een tijdje zegt hij: ‘Ik dacht aan vroeger.
Soms heb ik dat.’
‘Ben je dan weer klein?’ vraagt Anke.
Opa lacht. ‘Heel goed, mijn meiske.’
‘Leuk, dat je soms weer klein bent,’ roept Anke.

De weg kwijt
‘Ik wil naar huis,’ zegt opa.
‘Weet jij waar ons huis is?’
‘Nee, misschien weet Tinus het.’
‘Tinus!’ roept opa.
‘We moeten naar huis, naar oma.’
Tinus gaat zitten.
Hij steekt een poot in de lucht.
‘Tinus, je moet de weg wijzen,’ zegt Anke.
Tinus wast zijn poot.
Daarna krabt hij achter zijn oor.
‘Toe nou, Tinus,’ zegt Anke.
‘Miauw.’
‘Tja, ouwe opa's en ouwe poezen,
daar heb je niks aan,’ zegt opa.
Tinus miauwt en loopt verder.
‘Daar heb je heel veel aan,’ zegt Anke.
Ze lopen achter Tinus aan.
Straat in, straat uit.
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Even later zijn ze weer bij de open plek.
‘Tinus weet het ook niet,’ zegt opa.
‘Ik wil naar oma,’ snikt Anke.
Opa slaat een arm om haar heen.
‘Niet huilen, mijn meiske. Ik vraag de weg.’

De oude boom
Ze zien een vrouw met een hond.
‘We vragen de weg aan haar,’ zegt opa.
Tinus zet een hoge rug op.
Zijn staart wordt heel dik.
De hond blaft en trekt aan de riem.
‘Af, Bas!’ roept de vrouw.
Ze draait zich om en loopt weg.
‘Mevrouw!’ roept opa.
Maar ze luistert niet.
Opa gaat op een muurtje zitten.
Anke kruipt naast hem, met Tinus.
Opa wijst naar de oude boom.
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‘Daar speel ik altijd met Frank.’
‘Wie is dat, opa?’
‘Dat is mijn beste vriend.’
‘Wat spelen jullie dan?’
‘Frank is de boef en ik ben de pakker.
We rennen om de boom.
Als ik hem tik, ruilen we.’
‘Zullen we dat ook doen, opa?’
Ze lopen naar de boom.
Anke en Tinus zijn de boeven.
Ze gaan achter de boom staan.
‘Waar zijn de boeven?’ vraagt opa.
‘Miauw.’
‘Ssst, stil, Tinus!’
‘Ik hoor het al,’ zegt opa.
Hij loopt om de boom heen.
Anke en Tinus rennen weg.
‘Ik kan niet zo vlug!’ roept opa.
‘Vroeger had ik Frank zo.’
‘Waar is Frank nu?’ vraagt Anke.
‘Dat weet ik niet.’
‘Hij was toch je beste vriend?’
‘Als je groot wordt,’ zegt opa zacht,
‘raak je vrienden kwijt.’
‘Stom, hoor,’ zegt Anke.
‘Ik blijf altijd jouw vriend.’

Een meneer
Er komt een man aan.
‘We zijn de weg kwijt,’ zegt Anke.
‘Waar woon je?’ vraagt de man.
‘Opa, waar wonen we?’
Opa denkt even na. ‘We wonen in de... eh... eh...
Ik weet het niet meer.’
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De man vindt het maar raar.
‘Wat dom dat u dat niet weet.’
Anke gaat boos voor de man staan,
met haar handen in haar zij.
‘Mijn opa is niet dom!’ roept ze.
‘Hij is alleen soms in de war.’
‘Miauw.’
‘Net als Tinus.’
‘Rustig maar,’ zegt de man.
Tinus strijkt langs zijn been.
‘Wat een lieve poes,’ zegt de man.
‘Ja.’ Anke kijkt hem boos aan.
Dan vraagt de man:
‘Hoe ziet jullie straat eruit?’
‘Veel bloemen,’ zegt Anke.
‘En bomen,’ zegt opa.
‘En huizen met rode daken,’ zegt Anke.
De man krabbelt op zijn hoofd.
‘Is het de Akkerstraat?’ vraagt hij.
‘Ja, die is het!’ roept opa en hij lacht.
‘Ik woon er al vijftig jaar.’
‘Hoe kunt u het dan vergeten?’
‘Nou... eh... omdat...’
‘Omdat opa mijn opa is,’ zegt Anke.

Tinus-in-de-war
De man loopt met opa en Anke mee.
Oma staat al voor de deur.
‘Waar zaten jullie?’ roept ze boos.
‘Ik heb overal naar jullie gezocht!’
Opa en Anke zeggen niks.
‘Nou?’ vraagt oma.
‘We waren de weg kwijt,’ zegt Anke dan.
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‘We waren in de war. Opa, Tinus en ik.’
Oma schudt haar hoofd.
‘Nou, ik ben blij dat jullie er zijn.
En waar is het brood?’
Opa en Anke kijken elkaar aan.
‘Vergeten!’ roept Anke lachend.
‘Mooi is dat,’ moppert oma.
‘Nu hebben we geen eten.’
‘Dan halen we toch friet,’ zegt opa.
‘Ik haal het wel,’ zegt oma.
‘Voor jullie weer in de war raken.’
Ze trekt haar jas aan en gaat weg.
Opa ploft in zijn stoel.
Hij geeft Anke en Tinus een knuffel.
Dan doet opa zijn ogen dicht.
‘Ik ben net als Tinus,’ zegt hij.
‘Tinus-in-de-war.’

In de tuin
Anke kijkt na het eten naar buiten.
Tinus zit in het gras en gaapt.
Dan loopt hij naar de deur.
‘Miauw.’
Anke maakt de deur open.
‘Kom maar, Tinus.’
‘Miauw.’
‘Toe nou, Tinus...’
‘Miauw.’
Oma hoort het ook.
‘Laat hem maar,’ zegt ze.
Anke loopt naar de poes.
Dan gooit ze de bal weg.
Tinus rent achter de bal aan.
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Hij snuffelt eraan en bijt erin.
‘Malle Tinus, dat is geen eten!’

Opa komt ook naar buiten. ‘Dag mijn meiske.’
‘Dag opa.’
Anke gooit de bal weer weg.
‘Pas op,’ zegt opa.
‘Anders rolt hij in de vijver.’
‘Welke vijver?’ vraagt Anke.
‘Bij de schuur,’ zegt opa. ‘Kom maar eens mee.’

Waar is de vijver?
Anke en opa staan bij de schuur.
‘Hier is het,’ zegt opa.
‘Ik zie niks,’ zegt Anke.
‘Hoe kan dat?’ roept opa boos.
Anke schrikt ervan
en Tinus schiet onder een struik.
‘Ik weet het niet, opa,’ zegt Anke.
‘Waar is de vijver?’ schreeuwt opa.
Hij draait zich om naar de deur.
‘Vrouw!’ roept hij.
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Hij stampt boos op de grond.
Oma komt de tuin in.
‘Wat is er?’ vraagt ze.
‘Waar is mijn vijver?’ brult opa.
Anke rent naar oma.
Ze verstopt zich achter haar rug.
Opa ziet nu helemaal rood.
‘Wat heb je met mijn vijver gedaan?’
Kalm loopt oma naar hem toe.
‘Er is geen vijver,’ zegt ze.
Opa grijpt oma bij haar arm.
‘Jij hebt hem dicht gemaakt!’
Oma rukt zich kwaad los.
‘Hou toch op!’ roept ze.
‘Je bent weer in de war, ouwe vent!’
‘Niet waar, stom mens,’ roept opa.
Anke wordt nu ook boos.
‘Je bent zelf stom!’ schreeuwt ze.
‘En oma ook! Jullie moeten vrienden zijn.’
Opa draait zich om en loopt weg.
‘Hij heeft het weer,’ zegt oma zacht.
Dan ziet Anke dat ze huilt.
‘Wat moet ik met hem?’ snikt oma.
‘Hij is soms net een klein kind.’
Tinus komt onder de struik uit.
Hij strijkt langs oma's benen.
Dan rent hij naar de deur en terug.
‘Tinus is ook in de war,’ zegt Anke.
‘Ja,’ zegt oma met een zucht.
Ze denkt even na en zegt dan:
‘Ik snap het al. Vroeger had opa een vijver.
Kom, we gaan naar hem toe.’
Samen gaan ze naar binnen.
Tinus loopt achter ze aan.
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Net kinderen
Opa zit boos in zijn stoel.
‘Ze pakken alles af,’ bromt hij.
Anke kruipt met Tinus bij hem op schoot.

‘Opa, jij had een vijver toen je klein was.’
Opa doet zijn ogen dicht.
‘Ja, een hele mooie,’ zegt hij.
‘Nu heb je geen vijver meer,’ zegt Anke zacht.
Opa doet zijn ogen weer open.
‘Dat is waar,’ zegt hij.
‘Waarom doe je dan zo boos?’
‘Omdat... ik een ouwe vent ben.’
Anke geeft hem een zoen.
‘Je bent mijn vriend.’
Als oma binnen komt, vraagt opa:
‘Was ik weer in de war?’
‘Een beetje,’ zegt oma. ‘Maar dat geeft niet.’
‘Het geeft wel!’ roept Anke.
‘Opa, je zei stom mens tegen oma.’

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

110
‘Echt waar?’
‘Echt waar.’
Opa pakt oma's hand.
‘Ik zal het niet meer doen,’ zegt hij.
‘En opa is ook geen ouwe vent,’
zegt Anke tegen oma.
‘Wel een beetje,’ zegt opa lachend.
‘En jullie mogen geen ruzie maken.’
‘Goed,’ zeggen opa en oma.
‘Jullie zijn net kleine kinderen,’ zegt Anke.
En dan lachen ze allemaal.
Alleen Tinus slaapt gewoon door.
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Aan de hand mee terug in de tijd
De historische jeugdboeken van Jacques Vriens
Sanne Parlevliet
Nadat Jacques Vriens in 1993 stopte met zijn werk in het onderwijs, kwam er ruimte
voor verhalen die niet grotendeels op zijn eigen ervaringen zijn gebaseerd, maar op
de ervaringen van anderen en de geschiedenis van de streek waar hij woont en werkte,
Zuid-Limburg en Brabant. Zeven historische jeugdromans publiceerde hij hierover,
waarvan de laatste, Smokkelkinderen, nog maar net is verschenen. Dat hij graag
geschiedenisles gaf en geschiedenisverhalen vertelde in de klas, hielp hem zijn toon
te vinden. Vlak voor het uitkomen van zijn eerste historische jeugdboek vertelde
Vriens in een interview met De Stem hoe hij oudere mensen had horen vertellen over
hun jeugd en dat hij daarover wilde gaan schrijven. Maar het mocht geen historische
vertelling met afstand worden, zei hij. ‘Al mijn boeken zijn verhalen met handjes en
die handjes trekken de lezer erin.’ (Hamans & Hamans, 1996) Vriens combineerde
hiertoe historische feiten met een fictieve plot, waarbij de eerste het ‘vreemde’, het
‘andere’ van de setting benadrukken en de tweede die vreemde elementen weer
vertrouwd maken door herkenbare wensen en ervaringen van kinderen in te voegen.
Daarnaast zijn in die ‘handjes’ ook veel motieven uit de hedendaagse verhalen van
Jacques Vriens te herkennen, zoals de sympathieke volwassene die de hoofdpersoon
of hoofdpersonen helpt, vriendschap en ontluikende liefde en seksualiteit, en een
hoopvol einde.
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Streekgeschiedenis gaat leven
In Limburg en Brabant is men blij met de historische jeugdboeken van Jacques
Vriens. Allemaal wekken ze namelijk het verleden van deze streek tot leven. Soms
louter als avonturenverhaal, maar aan de meeste boeken ligt een sterk engagement
met de sociale omstandigheden van de bewoners ten grondslag. In Vriens' eerste
historische jeugdboek, Weg uit de Peel (1997), gaat het vooral om dat engagement
en kent de psychologie van de hoofdpersoon nog niet veel diepgang. In een aantal
boeken die volgen verandert dat en weet Vriens de streekgeschiedenis met de
ontwikkeling van de hoofdpersoon te verbinden.
Weg uit de Peel vormde de leidraad voor een uitgebreid lespakket voor de
bovenbouw van de basisschool over het gebied de Peel, dat ligt op de grens tussen
Limburg en Brabant. Het vertelt het verhaal van Janneke, een meisje dat opgroeit in
een groot, arm gezin dat leeft van turf steken. Janneke is intelligent en droomt van
een baan als lerares. Haar meester stimuleert haar daarin en probeert haar ouders
ervan te overtuigen dat Janneke zo haar milieu kan ontstijgen. Dit valt echter volledig
verkeerd en Jannekes moeder, een schrijnend portret van hardvochtigheid en
onvermogen, haalt haar direct van school om te helpen in het huishouden. Als het
even kan vlucht Janneke de Peel in, waar ze met haar vriend Willem door de natuur
struint.
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Jacques Vriens beschrijft hoe het gebied eruit zag aan het begin van de twintigste
eeuw en schetst een uitgebreid en realistisch beeld van het leven van arme gezinnen
in dit gebied. Jannekes vader en broer zijn turfstekers en wanneer Jannekes vader
ziek wordt, moet haar broertje op heel jonge leeftijd ook mee het veen in, omdat er
anders te weinig geld is om het grote gezin te onderhouden. Jannekes oudere broer
is, net als Jannekes meester, betrokken bij de oprichting van een vakbond die wil
strijden voor een beter loon en kortere werkdagen voor de turfstekers. Maar deze
idealisten lopen tegen een muur van onbegrip en wantrouwen, zowel bij de uitbuitende
veenbazen en de kerk, als bij de turfstekers zelf die niet kunnen en lijken te willen
geloven dat ze een stem hebben. Wanneer Willem en zijn vader, die weigeren voor
de veenbaas te werken, uit het gebied worden verjaagd, besluit ook Janneke te
vertrekken. Weg uit de Peel, het gebied waar ze zo veel van houdt, maar dat
tegelijkertijd staat voor uitzichtloze armoede, uitbuiting en onderdrukking. ‘Je snapt
hoe oneerlijk en hoe moeilijk het was vroeger, dat wij het nu maar goed hebben,’
reageerde een van de kinderen die het lesproject volgde. En leerkrachten vertelden
hoe de geschiedenis van hun eigen streek voor de leerlingen tot leven kwam door
het boek (Van de Beuken, 2010, p. 143).
Vriens combineert aandacht voor de sociale omstandigheden, en dan vooral de
misstanden, met een spannend verhaal over Jannekes belevenissen in de Peel en de
geëngageerde weergave van de strijd voor het oprichten van een vakbond. In termen
van de typologie van Drop (1972), die volgens Ros (2014) ook toepasbaar is op
hedendaagse historische jeugdboeken, zou dit boek daarmee vallen tussen de
historische avonturenroman en de historische ideeënroman. De psychologie van
Janneke blijft wat vlak en onuitgewerkt. Hoewel zij zich steeds beter realiseert dat
zij weg wil uit de Peel en dit uiteindelijk ook doet, is er van een sterke ontwikkeling
geen sprake. Dit is anders in vier historische jeugdboeken die volgen: Tien torens
diep (2004), Oorlogsgeheimen (2007), Strijd om de kathedraal (2012) en
Smokkelkinderen (2016). Deze boeken bieden naast avontuur en engagement ook
een beter uitgewerkte psychologische ontwikkeling van de hoofdpersoon, een
ontwikkeling die in gang gezet en beïnvloed wordt door de specifieke historische
setting.
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Vriens' tweede historische jeugdboek, Tien torens diep, speelt zich eind jaren vijftig
af in de Limburgse mijnwerkersstreek. Het mijnverleden van Limburg werd lange
tijd verguisd als een stuk oneerbare geschiedenis. Het werk in de mijnen was vies
en gevaarlijk, een soort slavenwerk, de mijnwerkers werden uitgebuit en de mijnen
verpestten het Limburgse landschap. Niets om trots op te zijn. Vriens' boek laat de
schaduwkant van het mijnwerkersbestaan dan ook niet links liggen. Het vertelt over
Stef en Victor, die ervan dromen om later samen de mijn in te gaan, maar die de
andere kant van het mijnleven steeds beter leren kennen. Dat Victors vader is
overleden bij een mijnongeluk, maakt hem alleen maar meer vastberaden om in zijn
voetsporen te treden. Maar wanneer Stefs broer en grote held omkomt, wordt de
aantrekkingskracht van de mijn voor hem kleiner en kleiner. En dan heeft hij ook
nog een opa die kampt met heftige stoflongen, een typische aandoening waar
mijnwerkers op oudere leeftijd vaak mee kampten en aan overleden. De
tegenstrijdigheid van het mijnleven, de aantrekkingskracht van het ondergrondse
avontuur en de kameraadschap die er heerste en de zwarte kant van gevaar en ziekte,
worden mooi verenigd in opa's afwisselend vervloeken van de mijn en de meeslepende
verhalen die hij erover vertelt. Bij het uitkomen van de TV-jeugdserie die op basis
van het boek werd gemaakt kwamen veel emotionele reacties in het openbaar naar
boven. Oud-mijnwerkers en familie herkenden veel en waren trots dat de jeugd van
Nederland hun verleden via het boek en de serie zouden leren kennen. In een reportage
van Dagblad De Limburger stelde een van hen dat dit de pijn van jarenlange
miskenning verzacht (‘Geschiedenis herschreven’, 2009).
Vriens' bekendste historische jeugdboek is waarschijnlijk zijn derde,
Oorlogsgeheimen, dat ook verfilmd werd. Oorlogsgeheimen gaat over het laatste
oorlogsjaar in Zuid-Limburg. Door met mensen uit de streek te praten die de oorlog
als kind hadden meegemaakt ontdekte Vriens dat de oorlog daar anders was verlopen
dan in andere delen van Nederland. Mensen moesten vaker de schuilkelders in
vanwege overvliegende geallieerden op weg naar het Ruhrgebied en er landden veel
parachutisten, die vaak door Zuid-Limburgers geholpen en verborgen werden.
Opnieuw weet Vriens het kindperspectief goed te vangen en tegelijkertijd een beeld
van de streek te geven. Veel van de mensen die hij sprak, vertelden over
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de geheimen die volwassenen tijdens de oorlog steeds voor kinderen hadden, terwijl
kinderen de oorlog net zo goed meemaakten. Dat werd het uitgangspunt voor het
verhaal over Tuur, die de oorlog aanvankelijk nog wel spannend vindt, maar hoe
meer geheimen hij te weten komt, hoe meer hij beseft dat oorlog iets heel anders is
dan een spannend avontuur. Dat begint met de ontdekking dat zijn vriendinnetje
Maartje Joods is. Het dorp waar Tuur en Maartje wonen, raakt steeds meer in de
grimmige oorlogssfeer betrokken. Een NSB'er wordt burgermeester, Maartje wordt
weggehaald, Tuur ontdekt dat zijn vader en broer zijn betrokken bij het verstoppen
van Engelse parachutisten, hij hoort van de concentratiekampen en uiteindelijk moet
het hele gezin onderduiken in een mergelgrot. Net als in Tien torens diep zorgt
toenemende kennis over de situatie ervoor dat Tuur een genuanceerdere blik op de
werkelijkheid krijgt. Wat aanvankelijk een spannend avontuur leek, blijkt in
werkelijkheid grimmige kanten te hebben.
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Strijd om de kathedraal (2012) is opnieuw een dik historisch leesboek, ditmaal
gesitueerd in de middeleeuwen en wederom in het zuiden van Nederland. Avontuur
speelt in dit boek een grotere rol dan engagement, maar de jonge hoofdpersoon Thies
maakt een vergelijkbare psychologische ontwikkeling door als Stef en Tuur. Thies'
vader is de bouwmeester van een immense kathedraal en Thies is voorbestemd om
in zijn voetsporen te treden. Maar Thies wil liever toneelspeler worden. Hij twijfelt
aan God en ziet niet in waarom er zo'n groot en duur gebouw voor Hem moet komen.
Hij wordt verliefd op een blind meisje, de dochter van een
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van de bouwvakkers, een sjouwer. Het standsverschil maakt hun liefde onmogelijk,
maar Mette weet wel Thies' ogen te openen voor de schoonheid van de kathedraal
en het boek eindigt ermee dat Thies zich neerlegt bij zijn lot. Niet voor God, maar
voor de mensen, om hen te laten zien dat het niet uitmaakt of ze sjouwer zijn of
bouwmeester, ‘want alleen samen lukt het om zoiets groots voor elkaar te krijgen’
(Vriens, 2012, p. 176). Naast deze ontwikkeling biedt het boek ook een spannende
plot, want de bouw wordt gesaboteerd door onbekende lieden en Thies en Mette
komen erachter dat dit de broeders uit een nabijgelegen klooster zijn. Zo verwerkte
Vriens ook kritiek op het katholieke geloof, de kerk en haar dienders in zijn boek.
Smokkelkinderen (2016), Vriens' pas verschenen nieuwste historische jeugdboek
heeft een subtiele karaktertekening en een sober plot. Arie woont in een arme streek
in Limburg vlakbij de grens met België tijdens de crisis in de vroege jaren dertig.
Veel inwoners van zijn dorpje houden zich bezig met smokkelen. Niet van mensen
of geld, maar van ‘het vette goud’, boter, dat in België per kilo het dubbele oplevert.
Maar boter smokkelen is verboden en waar de ene helft van de inwoners er zijn geld
mee verdient, is de andere helft belast met het bewaken van de grens. Dit levert
natuurlijk spanning en achterdocht op, ook tussen de kinderen van het dorp. Maar
ondanks het feit dat Aries vader smokkelaar is en de vader van zijn beste vriend
grensbewaker, blijven ze vrienden door dik en dun. Smokkelkinderen vertelt hoe het
gezin van Arie (oma, vader en twee kinderen) zich staande houdt door naast een
schamele uitkering te smokkelen. Arie wil niets liever dan ook smokkelaar worden.
En schrijver. Wanneer Aries vader in de gevangenis belandt, moet Arie het smokkelen
waar hij eerst van droomde waar maken om zijn vader vrij te kunnen kopen. In dit
laatste historische jeugdboek weet Jacques Vriens opnieuw geloofwaardig de beleving
van een kind van een historische praktijk in het zuiden van Limburg op te tekenen.
Dat de provincie blij was met de aandacht die Vriens met zijn boeken voor de
streek wekte, blijkt uit de opdracht die hij kreeg van de Provincie Limburg, samen
met het Limburgs Museum en Staatsbosbeheer, om een verhaal te schrijven over de
vuursteenmijn in het Savelsbos. Zo zouden bezoekers een beeld kunnen krijgen van
hoe mensen en kinderen daar in
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de prehistorie leefden. Het resultaat was Ruzie om de vuursteenmijn (2008), een kort
verhaal voor kinderen van een jaar of negen. In tegenstelling tot de boeken die Vriens
niet in opdracht schreef, gaat het in dit boek vooral om de informatie en het avontuur.
Ruzie om de vuursteenmijn vertelt over de jongen Fjor die samen met zijn
vriendinnetje Gente en zijn opa naar de vuursteenmijn gaan om eten te brengen naar
zijn vader. Onderweg vertelt opa iets over de geschiedenis van de mijn en de volken
die eromheen leven. Wanneer Fjor af moet dalen in de grot lezen kinderen over de
gevaren en het belang die er toen aan de mijn verbonden waren. Het boek is van een
totaal ander kaliber dan Vriens' niet in opdracht geschreven historische jeugdboeken.
Het is niet alleen voor jongere kinderen, maar ook veel korter, waardoor er weinig
ruimte is voor een interessante karakterontwikkeling of een goede plot. Het biedt
vooral op een aangenaam verhalende wijze informatie over een heel vroege periode
in Limburg.

Ook in opdracht, ditmaal van de Efteling, schreef Jacques Vriens Baron 1898 (2015).
En opnieuw is avontuur hier de motor. Baron 1898 is een wat schetsmatig verhaal
over een vermeende goudmijn in de Peel en een hebzuchtige baron die er alles voor
over heeft die mijn te ontginnen. Net als in Strijd om de kathedraal zijn er twee
kinderen die de plannen van deze inhalige volwassene doorhebben, terwijl ze zelf
kampen met een verboden liefde. Het is een typische historische avonturenroman.
In het verhaal komen veel spannende scènes voor die te maken hebben met duistere
krachten uit het bijgeloof, die de ontginning van de mijn tegenhouden. Witte wieven
bijvoorbeeld, die de baron bang maken wanneer hij de mijn wil ontginnen. Het verhaal
is ook duidelijk toegeschreven naar de attractie van de Efteling, waarin bezoekers
kompels worden voor de baron. ‘De baron moet (...) steeds opnieuw ronselaars eropuit
sturen, naar dorpen en steden, om nieuwe arbeiders naar de mijn te lokken. En dat
lukt, de kompels blijven komen, ondanks de vele griezelverhalen die
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de ronde doen over wat er zich ondergronds afspeelt,’ schrijft Vriens. De bezoekers
van de attractie worden door verschillende ruimtes geleid die te maken hebben met
het werken in mijnen om vervolgens daadwerkelijk af te dalen in een mijnschacht,
waarbij de witte wieven de kabel van de lift kapot maken en de kompels dus een
vrije val in de mijn maken. Vriens' boek eindigt met een toespeling op die bezoekers
van de Efteling: ‘En nog steeds, elke dag weer, heeft Hooghmoed nieuwe kompels
nodig die de moed hebben om af te dalen in de duistere dieptes van Baron 1898.’
(Vriens, 2015, p. 170)

Sporen uit het verleden
Kenmerkend voor de historische jeugdboeken van Vriens is de goed gedocumenteerde
setting vol verwijzingen naar voorwerpen en culturele uitingen uit de betreffende
historische periode. Niet alleen de historische gebeurtenissen zijn adequaat
weergegeven, maar Vriens goede documentatie blijkt nog meer uit de verwijzingen
naar spullen, woorden en cultuuruitingen, zoals muziek en radioprogramma's, die
specifiek horen bij de periode en de Zuid-Limburgse streek. In Tien torens diep
brengt Vriens bijvoorbeeld veel woorden tot leven die na het sluiten van de mijnen
in onbruik zijn geraakt, zoals ‘koel’ voor mijn, ‘koelpiet’ voor de werkers in de mijn
en ‘koempel’, het woord voor vriend onder de grond, dat de samenhorigheid van de
mijnwerkers benadrukt. Hij schetst ook een beeld van de tijd door te benadrukken
dat bepaalde spullen die nu vanzelfsprekend zijn, toen nog bijzonder waren om in
huis te hebben. Een televisie bijvoorbeeld. Niemand heeft geld om die te kopen. Er
is er in het dorp maar één en die heeft de eigenaar gewonnen met een
postduivenwedstrijd. Maar dan krijgt Wietske thuis een wasmachine. ‘Wat een luxe!’
roept Stef. Dat is net zo bijzonder als een televisie, want bijna niemand in de
mijnwerkerskolonie heeft een wasmachine:
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Op maandag staan alle huisvrouwen zich in het zweet te werken om de
smerige mijnwerkerspakken van hun mannen schoon te krijgen. Meestal
worden al op zondagavond grote ketels op het vuur gezet. Daarin staat de
vuile was de hele nacht zachtjes te koken. Als je 's avonds laat door de
koloníé wandelt, ruik je overal de geur van soda en groene zeep. Op
maandag worden de mijnwerkersjassen en broeken op grote planken gelegd
en met de hand geschrobd en geboend. De kolenstof is zo diep in de kleding
doorgedrongen dat je uren bezig bent om het eruit te krijgen. Een
wasmachine zou heel veel werk schelen, maar voor de meeste mensen is
het onbetaalbaar.
(Vriens, 2004, pp. 54-55)
Bijna niemand weet dan ook hoe een wasmachine er in het echt uitziet. Maar Stef
heeft erover gelezen in het tijdschrift De Katholieke Illustratie, ook weer zo'n relikwie
uit de jaren vijftig waarmee Vriens de historische setting kleurt.
In Smokkelkinderen, dat zich nog een twintigtal jaren eerder afspeelt, markeert de
radio de historische setting. Aries vader heeft er een aangeschaft, hoewel hij zich dat
eigenlijk helemaal niet kan veroorloven. Samen luisteren ze naar Kees Pruis, een
populaire volkszanger uit het interbellum, en Arie vindt ook ‘De avonturen van Ome
Keesje’ leuk, een hoorspel over een detective dat in de jaren dertig en veertig op de
radio werd uitgezonden. De radio speelt bovendien een belangrijke rol in de plot.
Om hem af te betalen moet Aries vader namelijk extra smokkelen. Arie mag voor
het eerst mee, maar ze worden betrapt. Ze weten te ontkomen, maar verliezen een
groot deel van hun smokkelwaar en bij een volgende tocht wordt Aries vader in de
val gelokt en gepakt. Toch bezorgt de radio hen niet uitsluitend ellende. Uit het boekje
Alles over uw radio heeft Aries vader zo veel geleerd over hoe radio's in elkaar steken,
dat hij ze nu ook kan repareren. Hij maakt zich er populair mee in de gevangenis en
vindt er na zijn vrijlating zelfs een baan in.
De sporen uit het verleden vervreemden lezers van de setting en bevestigen de
afstand tussen hen en de personages. Maar Vriens maakt de vreemde setting vertrouwd
met herkenbare motieven die ook in zijn schoolverhalen terug te vinden zijn (vergelijk
Heijs, 2007): sterke en
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eigenzinnige kindpersonages die leren dealen met de werkelijkheid, geholpen door
een krachtige vriendschap, al dan niet gelardeerd met een vleugje seksualiteit, die
problemen en tegengestelde achtergronden weer-staat, een verlichte volwassene
(vaak een leerkracht) die de kinderen helpt, ze stimuleert om verder te leren, uit te
zoeken wat ze zelf willen in het leven en hen bijstaat met raad en daad, en een hoopvol
en toch realistisch einde, dat in deze boeken de historische werkelijkheid geen geweld
aandoet.

Kinderen uit een andere tijd?
In elk van Vriens' historische jeugdboeken maken we de geschiedenis mee vanuit
het perspectief van een kind met een nogal kritische blik en ideeën. Stuk voor stuk
vertegenwoordigen de hoofdpersonen een kind dat weliswaar in een andere tijd leeft,
maar daarin hedendaagse normen van gelijkheid, rechtvaardigheid en
verdraagzaamheid durft te verdedigen. Daarmee zijn zij in de meeste gevallen
ruimdenkender dan andere personages, waaronder veel van de volwassenen, die de
denkbeelden van de historische periode vertegenwoordigen. Maar hoewel het de
historische omstandigheden, gewoontes en denkbeelden ter discussie stelt, is het niet
in staat hier veranderingen in aan te brengen. Vriens' hoopvolle boodschap is dat de
kinderen desondanks een weg vinden in niet ideale omstandigheden. Zij worden
daarbij geholpen door een sterke vriendschap met een leeftijdgenoot en altijd één of
twee volwassenen die hun denkbeelden delen. De sociale positie van de kinderen is
daarmee misschien vrij realistisch weergegeven, Vriens' hoofdpersonen hebben
allemaal dus een wel heel modern verlangen naar zelfontplooiing, zelfstandigheid
en individualiteit - iets wat de herkenbaarheid voor hedendaagse lezers ten goede
komt, maar de vraag oproept of dit werkelijk kinderen zijn uit 1422, 1900 of 1934.
Het verlangen naar zelfontplooiing van de hoofdpersonen staat steeds haaks op
de verwachtingen van het milieu uit de betreffende periode. Wanneer Janneke uit de
Peel aan haar moeder vertelt dat ze zo graag juf wil worden, wordt haar moeder
woedend. ‘Dat is niks voor ons soort mensen,’ roept ze. ‘Nu snap ik waar jouw
opstandigheid vandaan
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komt.’ (Vriens, 1997, p. 38, 39) Jannekes moeder wordt gesteund door haar
dorpsgenoten. Men is bang dat de peelwerkers gestraft zullen worden als ze hun kop
boven het maaiveld uitsteken (p. 39).
In Strijd om de kathedraal wil Thies liever toneelspeler worden dan bouwmeester,
omdat hij de eerbied voor en onderdanigheid aan God van zijn tijdgenoten niet deelt.
Het is echter niet erg waarschijnlijk dat de vraag wat je wilde worden opkwam in
het hoofd van een kind uit een tijd waarin geboorte je stand en bestemming bepaalde.
Daarnaast is Thies ook nog eens onmogelijk verliefd op een blind meisje uit een
lagere stand. ‘Er zijn nou eenmaal verschillen tussen mensen,’ zegt zijn moeder. ‘De
goede God heeft het zo bedoeld en daar moeten wij ons bij neerleggen.’ (Vriens,
2012, p. 136) Thies deelt zijn onmogelijke liefde voor een meisje uit een lagere stand
met Jochem, de hoofdpersoon uit Baron 1898. Maar waar Thies' liefde inderdaad
onmogelijk blijkt, wordt deze in het veel minder op historische feiten en
omstandigheden gebaseerde Baron 1898 wel gehonoreerd. In het laatste hoofdstuk
begrijpt iedereen die tegen hun liefde was ineens dat ze voor elkaar bestemd zijn.
En Jochem en Doortje vertrekken met hun zegen uit het dorp.
Stef uit Tien torens diep droomt er aanvankelijk juist helemaal niet van om zijn
milieu te ontstijgen. Hij wil graag de mijn in, net als zijn vader en oudere broer. Pas
nadat hij steeds meer oog krijgt voor de gevaarlijke en ongezonde omstandigheden,
laat hij de gedachte toe ook niet voor de mijnbouw te kunnen kiezen. Dat kan, omdat
hij net als de andere hoofdpersonen slim genoeg is om door te leren. Intelligentie en
tegendraads denken of leren denken is een kenmerk van alle hoofdpersonen. Maar
Vriens heeft de historische werkelijkheid geen geweld aangedaan; alleen de jongens
uit de boeken die zich in de twintigste eeuw afspelen krijgen ook daadwerkelijk de
kans om hun milieu te ontstijgen. Zo kan ook Arie uit Smokkelkinderen met steun
van de kerk naar de hbs.

Volwassen helpers
De kinderen worden in hun strijd voor zelfstandigheid en zelfbeschikking steeds
geholpen door een volwassene die net als de hoofdpersonen ruimdenkender is dan
de rest van de gemeenschap. In Strijd om de
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kathedraal is dat de broeder van het klooster die de tuin onderhoudt. Hij helpt de
kinderen zich te verbergen als Mette achtervolgd wordt en zorgt ervoor dat Thies'
vader er niet achter komt dat Thies tegen zijn verbod in met het meisje is blijven
omgaan. Net als in de schoolverhalen is de volwassen helper soms een meester. De
meeste volwassenen durven niet buiten de kaders van hun geloof, stand en tijd te
denken en houden vast aan denkbeelden die de kinderen ter discussie durven stellen.
Zoals de ongelijkheid tussen de turfstekers en hun bazen in de Peel en het beperkte
toekomstperspectief van de kinderen van de peelwerkers. De moeder van Janneke
wil niet alleen haar oudste dochter binnen het eigen milieu houden, maar is net als
veel anderen uit de turfstekersgemeenschap bang voor de nieuwe ideeën over
vakbonden en rechten voor de werkers. Opnieuw is het de meester die deze nieuwe
ideeën uitdraagt. Niet alleen stimuleert hij Janneke om verder te leren, hij wil ook
een vakbond voor de Peelwerkers oprichten. ‘Het is altijd hetzelfde in de Peel,’ zegt
hij. ‘De mensen blijven maar doormodderen in die veenputten. Als ze de kans krijgen
om eruit te komen, dan doen ze het niet. Ze worden klein gehouden, maar ze willen
ook klein gehouden worden.’ (Vriens, 1997, p. 52) Hij heeft echter maar weinig
medestanders. ‘Gek en gevaarlijk,’ noemen de peelwerkers hem (p. 39). Ze
beschuldigen hem van opstokerij en oplichterij.
Drie decennia later heeft de oma van Arie in Smokkelkinderen de neiging om
hetzelfde te redeneren als Jannekes moeder. ‘Dat is toch niks voor ons, ik bedoel, ik
heb alleen lagere school gehad,’ zegt ze wanneer Aries meester voorstelt dat Arie
doorleert na de lagere school. ‘(...) ik wil kinderen juist een kans geven om verder
te komen,’ antwoordt de meester. Maar net als Jannekes moeder wil oma niet haar
hand ophouden bij de pastoor voor het leergeld. Aries vader gaat echter tegen haar
in: ‘Het is toch een geweldig bericht dat onze Arie naar de hbs kan,’ zegt hij, (...)
‘de pastoor is niet mijn allergrootste vriend, maar dat potje is een mooie uitvinding
van hem. (...) Moeder, we moeten juist trots zijn op onze jongen. Hij mag doorleren,
die kans hebben wij niet gehad.’ (Vriens, 2016, p. 131)
Het motief van een toekomst buiten het eigen milieu is in Smokkelkinderen extra
interessant, omdat Vriens naast de spannende smokkelplot
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en de nadruk op leren als kans ook reflectie invoegt op lezen en schrijven, het proces
van schrijven, schrijver worden en hoe lezen daarbij kan helpen. Arie is een groot
lezer en een fan van het klassieke historische jeugdboek Fulco de Minstreel van C.
Johan Kieviet. Hij kent hele zinnen uit dat boek uit zijn hoofd en vindt het leuk ze
te gebruiken. ‘Hij kende geen vrees en was moedig als altijd,’ citeert hij wanneer hij
bang is tijdens het smokkelen (p. 10). ‘Mijn gemoed is gevuld met de bitterste haat,’
wanneer zijn zusje gepest wordt (p. 21). En hij houdt van Lisa vanwege ‘de blijdschap
op haar lief gelaat’ (p. 22). Arie wil dan ook naast smokkelaar graag schrijver worden.
Wanneer zijn klas- en dorpsgenoten hem daar om uitlachen neemt zijn meester het
voor hem op:
(...) meester Jaspars geeft een keiharde klap met zijn aanwijsstok op het
bord. Het wordt onmiddellijk stil, want de meester is nu echt boos.
Een voor een staart meester Jaspars de kinderen aan en iedereen bereidt
zich voor op het ergste.
Het is doodstil. Dan hoor je alleen de voetstappen van de meester die met
grote passen naar de kast achter in de klas loopt. Met een plechtig gebaar
maakt hij die open en haalt hij er een schrift en een potlood uit.
Daarmee gaat hij naar Arie en hij legt ze voor hem neer op zijn bank.
‘Alsjeblieft, Arie,’ zegt hij, ‘dit is voor je verhalen en trek je niets aan van
dat stomme gehinnik. Iemand zoals jij, die alle boeken al uit heeft en voor
wie ik zelfs verhalen van thuis moet meenemen, kan vast en zeker schrijver
worden.’ (Vriens, 2016, p. 26)
Maar Fulco zit Arie in de weg. Het lukt hem niet om eigen zinnen te bedenken.
Wanneer hij dat bekent aan de meester, raadt die hem aan Fulco een tijdje op te
bergen en eerst nog veel meer boeken te lezen, om te ontdekken hoe andere schrijvers
verhalen bedenken. Bovendien, ‘Je eigen leven kan ook een avontuur zijn,’ zegt hij
veelbetekenend (Vriens, 2016, p. 132). Arie snapt wat zijn meester bedoelt. ‘Wat er
verder ook gaat gebeuren, ooit zal hij een écht boek schrijven,’ denkt hij op de laatste
bladzijde. ‘De titel heeft hij al bedacht: Smokkelkinderen’ (p. 133).
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Vriendschap, liefde en een vleugje seksualiteit
Het zijn niet alleen volwassenen die de hoofdpersonen helpen. Er is ook een
belangrijke rol weggelegd voor vriendschap tussen leeftijdgenoten in de boeken.
Stuk voor stuk hebben de hoofdpersonen een bijzondere en belangrijke vriend en/of
vriendin. Uitzonderlijk sterke vriendschappen zijn het, want de personages behoren
zonder uitzondering tot verschillende of zelfs vijandelijke groepen. De historische
boeken hebben met de schoolverhalen van Jacques Vriens gemeen dat zij zich allemaal
afspelen binnen een kleine gemeenschap. Niet zo klein als een schoolklas, maar wel
een gesloten dorpsgemeenschap. Kleine gemeenschappen hebben veel ongeschreven
regels. Wie hier niet in past of zich niet volgens bepaalde normen gedraagt, valt er
al snel buiten. In elk boek speelt in- en uitsluiting dan ook een rol. Degenen die
vasthouden aan de strakke regels van de groep zijn vaak kortzichtige, bevooroordeelde
en egoïstische kinderen, terwijl de hoofdpersonen vaak degenen zijn die er buiten
vallen of de buitengeslotenen verdedigen, slim en ruimdenkend zijn en een
anachronistische kijk op de historische omstandigheden en gewoontes hebben.
Janneke (Weg uit de Peel) is bijvoorbeeld bevriend met de vrijgevochten Willem,
die niet tot de Peelwerkersgemeenschap behoort. Rooie Willem wordt gepest omdat
zijn vader weigert zich door de veenbaas te laten onderdrukken en geen turf wil
steken. Zij zijn niet alleen buitenstaanders, maar worden ook actief vervolgd. Maar
Janneke ontdekt dat Willem slim is en meer van de natuur in de Peel weet dan wie
ook. Ze kiest ervoor de vriendschap te behouden en Willem uiteindelijk zelfs achterna
te gaan, weg van haar familie.
Tien torens diep, dat ook nog de ondertitel Een verhaal over vriendschap draagt,
gaat over de vriendschap tussen Stef en Victor die aanvankelijk allebei mijnwerker
willen worden. Op die droom is hun jarenlange vriendschap gebaseerd. Ze hebben
er zelfs een ‘Geheim Mijnboek’ over, waarin ze hun fantasieën opschrijven. Hun
beste vriendin Wietske behoort ook tot de club. Wietske wordt echter door de andere
kinderen uit het dorp gepest omdat ze niet katholiek is. ‘Heiden, heiden!’ jennen ze
haar. ‘Gelooft niet in God,/ Maar in de heilige pispot.’ (Vriens, 2004, p. 50)
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Stef en Victor trekken zich daar niets van aan. Stef gaat er zelfs door aan het geloof
twijfelen. Wanneer Victor verwoordt hoe er in deze periode in deze streek gedacht
wordt - ‘Mijn vader zit in de hemel, maar heidenen gaan naar de hel’ - durft Stef er
het zijne van te denken: ‘Misschien bestaat de hel helemaal niet. Is die gewoon
verzonnen door de pastoor om ons bang te maken’ (p. 52).
Maar dan besluit Stef dat hij de mijn niet meer in wil. Hij is bang geworden door
de verhalen van zijn opa en de dood van zijn broer. Hoe moet hij dat aan Victor
vertellen? Kunnen ze nog wel vrienden blijven? In hun ‘Geheime Mijnboek’ schrijft
hij: ‘Victor wil koelpiet worden, samen met mij. Maar ik wil het niet meer. Ik weet
niet hoe ik dat aan hem moet vertellen, want hij is mijn beste vriend. Ik wil dat hij
dat blijft. Voor altijd.’ (p. 150) Nadat Victor dat heeft gelezen maakt hij een nieuwe
vlieger voor Stef. ‘We zijn voortaan koempels in de lucht,’ zegt hij (p. 152).
Vriendschap weet zich steeds te onttrekken aan tegenstellingen. Zelfs Arie en
Toon uit Smokkelkinderen blijven beste vrienden, hoewel de vader van Toon als
grenswachter jaagt op de vader van Arie. In Oorlogsgeheimen, Strijd om de kathedraal
en Baron 1898 ontwikkelt de vriendschap zich tot een ontluikende liefde. Maar die
liefde is niet altijd in staat te overwinnen. Maartje (Oorlogsgeheimen) ‘kwam bij
Tuur in de vijfde klas en hij vond haar meteen leuk. Ze is anders dan de kinderen uit
het dorp’ (Vriens, 2007, p. 12). Dat ze anders is, komt niet alleen doordat ze uit
‘Holland’ komt, ontdekt Tuur, maar ook omdat ze al veel heeft meegemaakt en
helemaal niet het nichtje van de boer en boerin waar ze logeert blijkt te zijn. Maartje
is Joods. Tuur kan zijn vriendinnetje niet beschermen tegen de razzia's en ze wordt
weggehaald. Thies (Strijd om de kathedraal) vindt Mette ook meteen leuk. ‘Ze heeft
een leuk rond gezicht, zelfs als ze boos is, met groene ogen en opvallend lange
wimpers.’ (Vriens, 2012, p. 29) Dat ze blind is en tot een veel lagere stand behoort
dan hij kan hem niet schelen. Toch moeten ze zich hierbij neerleggen, omdat ‘de
dochter van een sjouwer en de zoon van de bouwmeester niet bij elkaar passen’ (p.
176).
Net zoals in Vriens' boeken die zich in deze tijd afspelen, vormt naast ontluikende
liefde ook ontluikende seksualiteit vaak een onderwerp. Soms alleen van gesprek,
zoals in Weg uit de Peel: ‘Wat doet Hanna met
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die kerels achter de turf,’ vraagt Willem aan Janneke. ‘Kindjes maken,’ antwoordt
Janneke. (...) Willem gaat weer recht zitten en vraagt met donkere stem: ‘Zullen wij
het ook doen? We weten alletwee hoe het moet.’ (Vriens, 1997, p. 23) In Tien torens
diep proberen de kinderen ook vast wat uit:
Stef zegt: ‘Joep en Femke hebben het dus gedaan met elkaar.’
‘Wat?’ vraagt Wietske uitdagend.
‘Geneukt.’
Wietske bloost.
‘Weet jij al wat dat is?’ vraagt Victor.
Wietske wordt nog roder, maar ze wil zich niet laten kennen en antwoordt
stoer: ‘Een beetje. Maar ik doe het niet voordat ik getrouwd ben. Ik wil
wel zoenen met een jongen, maar ik ben niet zo stom als mijn zus.’
(...)
‘Dan weet ik de laatste test,’ zegt Stef. ‘Je moet ons zoenen.’
(Vriens, 2004, pp. 122-123)
In Oorlogsgeheimen vraagt Maartje verkering aan Tuur. En hoewel hij niet precies
weet wat je eigenlijk moet doen als je verkering hebt, voelt hij dicht naast haar in de
schuilkelder ineens hoe fijn het is om haar vast te houden: ‘Zo voelt dat dus, denkt
hij, als je het blote lijf van een meisje mag aanraken. Maar dit is helemaal niet slecht,
dit is zijn meisje, op wie hij verliefd is.’ (Vriens, 2007, p. 94)
Vriens durft ook een andere, onderdrukkende kant van seksueel gedrag te laten
zien. In Smokkelkinderen valt een van Aries klasgenoten zijn verstandelijk
gehandicapte zusje lastig:
Arie schrikt van het verkrampte gezicht van Leendert, dat er nu echt uitziet
als de kop van een roofvogel die op het punt staat zijn prooi te grijpen.
Dan drukt Leendert zijn mond tegen Nellekes lippen, maar die draait
meteen haar hoofd weg. De roofvogel wordt kwaad, pakt het meisje
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ruw bij haar schouders en gooit haar op de grond. (Vriens, 2016, p. 96)
En hoewel Arie zich vaak schaamt voor zijn zus, neemt hij het nu voor haar op en
verjaagt Leendert. Zijn vriendinnetje Lisa leert hem anders kijken naar zijn zus en
naar anders zijn: ‘Natuurlijk is het stom dat Nelleke het in haar broek doet, maar
daar kan ze niks aan doen. Dus als jij weer met haar door het dorp loopt en iemand
pest je, dan ga je rechtop staan en zeg je: “Wees blij dat je niet zo'n zus hebt, maar
ik schaam me niet voor haar, want ze is de liefste zus van de wereld.”’ (p. 77)

Niet happy, wel hoopvol
De historische omstandigheden zijn vaak schrijnend en de ambities en verlangens
van de kinderen worden meestal niet ingelost. Sterker nog, zij krijgen te maken met
grote sociale problemen en zijn vaak het slachtoffer van de omstandigheden. Van
een happy end is in de meeste boeken dan ook geen sprake. De kinderen moeten zich
aanpassen aan de omstandigheden, heersende denkbeelden of eisen van de omgeving.
Toch zijn de boeken niet alleen maar zwaar door de nadruk op de kracht van
vriendschap en de humor die er in zit. Bovendien eindigen Vriens' historische
jeugdboeken steevast hoopvol. Zo weet Janneke (Weg uit de Peel) te ontsnappen aan
haar gewelddadige en gefrustreerde moeder en aan haar lot als slovende huismoeder
in de Peel door op een nacht met haar geit weg te lopen. Vriens geeft de lezer vier
opties hoe het verder kan zijn gegaan, vier versies van een oud verhaal over een
meisje dat met haar geit de Peel in is gelopen. Zij doolt nog steeds rond. Zij is
verdronken in een moeras. Zij heeft zich aangesloten bij een circus. Of, en dat wordt
expliciet als de mooiste optie gepresenteerd, zij is met haar geliefde in een hut in de
Peel gaan wonen. In alle gevallen geldt: zij is ontsnapt aan de onderdrukking en
uitbuiting van de Peelgemeenschap. Stef uit Tien torens diep en Arie uit
Smokkelkinderen doen wat Janneke niet heeft kunnen doen: doorleren. Doorleren
staat voor het milieu ontstijgen, een sociale mobiliteit die de toekomst van de kinderen
hoopvol maakt. En
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hoewel Tuur (Oorlogsgeheimen) zich realiseert dat hij zijn vriendinnetje nooit terug
zal zien, heeft zijn familie de oorlog overleefd en krijgen zij de kans hun leven weer
op te pakken.
De onmogelijke liefdes van Thies en Mette in Strijd om de kathedraal en Jochem
en Doortje in Baron 1898 eindigen verschillend. Nogal ongemotiveerd mogen Jochem
en Doortje aan het einde van het boek ineens wel samen verder en zij verlaten samen
het dorp. Historisch accurater lijkt de verwijdering van Thies en Mette. Wanneer
Mette korte tijd bij hem thuis is opgenomen realiseren de kinderen zich dat ze nooit
samen zullen kunnen zijn. Mette legt zich neer bij haar lot te leven in een klooster.
En Thies heeft de motivatie om bouwmeester te worden gevonden door de bouw van
de kathedraal anders te leren zien. Hij wil deze niet voor God bouwen, maar wel
voor de mensen. Om hen te laten zien dat zij dit samen kunnen. En voor Mette, om
haar te laten zien dat de verschillen tussen mensen er niet toe doen, want dat zij elkaar
nodig hebben. Wanneer ze allebei volwassen zijn, komen ze elkaar weer tegen. ‘Weet
je, Thies,’ zegt Mette,
‘het is allemaal anders gelopen dan wij wilden, toen we nog kinderen
waren. Maar ik ben heel gelukkig in het klooster. Natuurlijk denk ik nog
wel eens terug aan vroeger en in gedachten sta ik dan weer met jou op de
steigers. Dat zal ik nooit vergeten en ik ben je er nog steeds dankbaar
voor.’
‘En ik jou,’ antwoordt Thies, ‘want door jouw ogen leerde ik anders kijken
naar de kathedraal.’ (Vriens, 2012, p. 186)
Jacques Vriens geeft zijn historische jeugdboeken geen ahistorische happy endings
mee, maar wel hoopvolle eindes. De personages zijn wijzer geworden en hebben
hun plek in de wereld gevonden, of zijn op de goede weg om die te vinden. Het
perspectief van een kind op de historische tijd en omstandigheden heeft Vriens voor
lezers herkenbaar gemaakt door ze gedachten en gevoelens mee te geven die
overeenkomen met die van hedendaagse kinderen, maar hun uiteindelijke bestemming
past binnen de sociaal-realistische setting van de verhalen.
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Sjakie en de grote klok
Sjoerd Kuyper
In het jaar 1979 had ik nog nooit van Jacques Vriens gehoord. Nu is het 2016 en ik
ben zevenendertig jaar zijn vriend. We zijn ruim over de helft. Van wat dan ook.
Van alles. In 1979 was Jacques een schoolmeester van drieëndertig en ik een dichtertje
van zevenentwintig. De NCRV nodigde ons uit om te komen praten over hun
jeugd-tv-serie De Grote Klok. Ze hadden nieuwe scenario's nodig en wilden bezien
of wij die samen konden schrijven. Ik dacht: hoe kun je in godsnaam iets sámen
schrijven? Jacques had twee kinderboeken gemaakt en ik één. Per ongeluk, ik, voor
het geld. Ik was dichter, ik schreef verzen voor grote mensen. Zo zwaarmoedig,
daarvan vielen kinderen dood uit bomen. Toch ging ik naar de NCRV, want het leek
me spannend om voor televisie te schrijven en lekker om rijk te worden. Dan maar
samen. Met Friep. Of hoe die kerel ook mocht heten.
De kantoren van de NCRV waren gevestigd in een sjieke villa, maar de mensen
van de jeugdafdeling zaten in houten noodgebouwtjes achter in de tuin. Met muren
van karton en ramen van plastic folie en de tafel en de stoelen moesten we zelf
knippen en plakken voor we konden gaan zitten. Daar ontmoette ik Jacques en we
werden subiet aangenomen. We hoefden geen kunstje te doen, geen liedje te zingen,
ze vroegen ons niet eens het alfabet op te zeggen. We gingen meteen aan het werk.
Met de redactie verzonnen we onze eerste aflevering en Jacques vroeg: ‘Tjeerd, wil
jij het begin schrijven of liever het einde?’ ‘Het begin,’ zei ik, ‘dan doen we het
volgende keer andersom.’ Zo begon het. We hebben samen drie seizoenen geschreven,
eenentwintig afleveringen, zeventieneneenhalf uur televisie.
De Grote Klok was Het Klokhuis avant la lettre. De naam zegt het al. Het verhaal
speelde zich af in de drukkerij van een lokale krant - geestige scènes onderbroken
door documentaires over actuele onderwerpen. De afleveringen duurden vijftig
minuten. Er was nog veel tijd in de wereld. Waar je ook keek,
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overal zag je tijd. Nu moet je die zelf maken. Guus Luijters had jaargang 1978-1979
geschreven, maar hij ging voor Playboy werken en stelde mij voor als zijn opvolger.
Hoe ze aan Friep kwamen weet ik niet. Wij erfden de kale redacteur Koos van
Amerongen en de oeroude drukker Joris Dirks. Maar we moesten vernieuwen en
schonken het leven aan Doortje Berenkuil, het nichtje van Dirks dat de redactie kwam
versterken, en een jaar later vervingen we kale Koos door koele Pim. Die pubermeisjes
deed smachten, zo bleek al spoedig. Er slopen meer types binnen: mevrouw Onwel,
opa Balthasar Gerards en talloze edelfiguranten die allen gespeeld werden door...
Jacques! Op één na. Zij bezorgden de kinderen het Genoegen. Opdat ze zouden
blijven kijken als het Nut werd vertoond. In mijn jeugd had je De verrekijker en die
deed alleen het Nut maar dat gaf niet want toen had je nog geen Genoegen. De eerste
aflevering van Het Klokhuis werd uitgezonden op 3 januari 1988, bijna tien jaar later.
Trendsetters waren we, maar aardige trendsetters. Want wisten wij veel.
Ik heb nooit kunnen denken dat ik zo oud zou worden dat ik nog eens op het
internet zou moeten zoeken naar iets wat ik zelf geschreven heb. Om te kijken waar
het over ging. Maar Jezus, wat kun je daar weinig vinden over De Grote Klok. Iemand
schrijft zelfs: ‘Heel lang heb ik gedacht dat ik die serie zelf verzonnen had, want wie
ik er ook over aansprak, niemand kon zich er iets van herinneren.’ Lekker is dat. Om
te lezen. Als trendsetter. Maar ik weet er zelf ook niks meer van! Eén zin kan ik me
herinneren. Daarover straks. Mijn scenario's heb ik aan het Letterkundig Museum
in bruikleen gegeven. Maar om daar nou aan te kloppen om te vragen of ik het archief
van Sjoerd Kuyper in mag zien en ze zeggen dat ze nooit van Sjoerd Kuyper hebben
gehoord en je zegt dat die toch echt heeft bestaan en geschreven en ze zeggen oké
dan, we zullen het voor u opzoeken, wat is uw naam? Nee.
Maar ik kan nog de telefooncel in Hilversum aanwijzen waarin ik na afloop van
de eerste vergadering naar huis belde. Nou ja, de plek waar hij stond. De
schroeiplekken van mijn woeste dans staan nog in de tegels. ‘Ik heb hem, ik heb
hem!’, kraaide ik. ‘Ik heb de klus! En ik krijg, ik krijg...’ Het bedrag zat als een
biljartbal klem in mijn mond. ‘Zevenhonderdvijftig gulden per aflevering!’ Zo veel
geld had ik nog nooit op mijn tong gehad. ‘En die Friep lijkt een goeie vent,’ zei ik.
‘Hij heet trouwens niet Friep maar Frieps. Met een s.’ Toen was mijn kwartje op.
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De eerste afleveringen die Jacques en ik schreven heb ik bij de buren gezien, omdat
Margje en ik geen tv hadden. Voor het tweede seizoen kochten we een toestelletje
met voelsprieten dat we in de kruipruimte van onze woonark verstopten omdat we
geen zin hadden om kijk- en luistergeld te betalen voor zeven keer vijftig minuten
per jaar. Het derde seizoen zag ik alle afleveringen in een café in Haarlem. Met mijn
vader. Ik gaf moderne Nederlandse letterkunde aan de KLOS aldaar. Mijn vader was
onderdirecteur van de school en had mij ingehuurd. Ja, jongens en meisjes, nu moeten
jullie googelen: subiet, nut en genoegen, kijk- en luistergeld, kwartje, telefooncel,
KLOS, waard, genever... We liepen 's woensdag na schooltijd het café binnen, vroegen
de waard of de tv aan mocht, bestelden oude genever, keken en lachten. ‘Heeft mijn
zoon geschreven,’ zei mijn vader. En hij wees naar mij.
Het was de kunst, daar kwamen Jacques en ik al gauw achter, om onze teksten zo
laat mogelijk in te sturen. Bij voorkeur één dag voor de opnames. Dat ze geen tijd
hadden om ze af te zeiken. Gewoon de dag na de redactievergadering jouw deel van
het script schrijven en dat vervolgens drie weken laten liggen. Dan pas opsturen. Per
posterijen. Fax en mail bestonden nog niet. Ik weet dus niet meer wat we schreven,
maar nog precies hoe we het deden. Jacques zat in Abcoude en ik in Neck, of op de
achterbank van een rode Pontiac Sunbird ergens tussen Iowa en San Francisco, en
Jacques begon of ik begon en de ander schreef het tweede deel. En dat sloot altijd
naadloos aan bij het begin. Alsof ik Jacques werd als ik schreef en hij mij. Of dat we
alletwee Jacques waren. Of alletwee Sjoerd. Samen één schrijver.
Er was maar één gigantisch verschil tussen ons beiden: Jacques hield van acteren
en ik haatte het. Hij speelde schoolmeesters en inbrekers dat het een aard had. Soms
kreeg ik de indruk dat hij alleen maar schreef om zijn teksten hardop op toneel of
voor de camera te mogen uitspreken. Terwijl ik schreef en schrijf om niets te hoeven
zeggen. Toch hebben ze me één keer te pakken gehad. Ik had een scène geschreven
waarin Joris Dirks een roze brief van een meisje van vroeger krijgt. De postbode
haalt de envelop onder zijn neus door en zegt: ‘Wat ruikt de liefde toch lekker, 's
ochtends vroeg.’ ‘Die doe jij Sjoerd,’ zei de regisseur. Nooit geweten dat ik zo'n
groot hoofd had. Ze konden in het magazijn geen pet vinden die mij paste. Ik kreeg
een kleintje dat wankel op mijn kop stond. Als een vaas met rozen. Dus terwijl ik
acteerde moest ik ook nog eens doodstil staan. En daar kwam bij dat die Dirks
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gespeeld werd door zo'n ouwe acteur die dacht dat ik aan het toneel wou en me keer
op keer verraste met een verkeerde clou. Om me in de war te brengen. Opdat ik zou
zien wat een zwaar vak hij had. Dat had hij bij Vrieps moeten doen! Die wou de
planken op. Nee, die was op de planken geboren.
Maar waar gingen die eenentwintig afleveringen toch over? Ze zijn verdwenen in
het afvoerputje van de tijd. Op internet las ik dat in de laatste het hele pand van De
Grote Klok in vlammen opging. Wie had dat verzonnen? ‘Van de brand bij De Grote
Klok herinner ik mij niets meer,’ schrijft Jacques desgevraagd. ‘Hebben we echt de
boel in de hens gezet? Dat is een heel grof einde. Ik herinner me wel dat we het
schuurtje van opa in de lucht hebben laten vliegen. Die ouwe maakte illegaal vuurwerk
of zoiets. Is dat het misschien?’ De laatste aflevering werd uitgezonden op 5 mei
1982.
Daarna hebben we nooit meer iets samen geschreven, maar wel ontzettend veel
samen gedaan. Feestgevierd, om niks, nou ja, omdat we leefden en mochten schrijven
wat we wilden; over de kinderen gepraat, de kleinkinderen; naar de koffiezetapparaten
van Jacques gekeken; gigantische stukken door de natuur gesjouwd, door de Peel,
de bossen van Bakkum, de heuvels van Gronsveld, de duinen van Bergen. Want hoe
inniger de vriendschap werd, hoe verder we bij elkaar vandaan verhuisden. Jacques
naar het zuiden, ik naar het noorden, stapje voor stapje, dan hij weer, dan ik weer,
tot we bijna niet verder konden. Die avonturen moeten maar eens worden verteld als
we op driekwart zijn. Ruim. Van wat dan ook. Van alles.
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Jacques Vriens speelt altijd mee, desnoods als varken
De toneelstukken van Vriens
Selma Niewold
Het schrijverschap van Jacques Vriens is van begin af aan verbonden geweest met
theater. Wanneer hij schrijft, ook aan verhalen, valt het onderscheid voor hem weg:
‘Ik zit helemaal in het verhaal. Ik speel alle rollen in een boek, terwijl ik schrijf.’1
Als kind speelde hij in het hotel van zijn ouders veel toneel met vriendjes. Hij schreef
de teksten op om ruzie te voorkomen over wie wat wanneer zou zeggen. Naast zijn
jeugdboeken schreef Vriens diverse toneelstukken voor volwassenen, die opgevoerd
werden door zijn eigen gezelschappen, onder andere Bakel Miniatuur-theater
(Brabant) en Mergel (Limburg). Ook bewerkte hij zelf een aantal van zijn
jeugdverhalen voor theater, voerde deze op met een gezelschap dat hij regisseerde.
Daarbij nam hij vaak ook een van de rollen op zich. Met groot succes zijn door
anderen eveneens bewerkingen gemaakt van enkele van zijn jeugdboeken.
Grofweg is het toneelwerk van Jacques Vriens in te delen in: oorspronkelijk werk
voor volwassenen; bewerkingen van eigen teksten voor de jeugd (deze categorie is
nog onder te verdelen in solovoorstellingen en teksten voor een gezelschap); een
(solo)voorstelling die later pas in boekvorm verschijnt en daarna nog een bewerking
ondergaat als voorstelling voor de jeugd en bewerkingen van zijn verhalen door
anderen.
In de toneelstukken die Vriens voor volwassenen schreef, is het komische altijd
nauw verbonden met het tragische. Een terugkerend thema is het menselijke
onvermogen tot het aangaan van diepgaande contacten met anderen. Meestal staat
het gevoel van een van de hoofdpersonen dat hij/zij een belangrijkere rol speelt in
de maatschappij een echt contact in de weg. Nadat de stukken in de regie van Vriens
zijn

1

NOS jeugdjournaal, Groot interview Jacques Vriens, 21 maart 2010.
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opgevoerd, brengt hij ze onder bij uitgeverij Vink (dat geldt ook voor het
jeugdtheaterwerk voor zijn eigen gezelschappen). Daaruit kunnen toneelverenigingen
hun keuze maken. Ik laat deze scripts verder buiten beschouwing met de opmerking
dat een van de grote overeenkomsten met zijn werk voor een jong publiek de humor
is, die de soms zware onderwerpen een zekere lichtvoetigheid geven. Aan de hand
van een aantal voorbeelden zal ik hieronder per categorie wat dieper ingaan op de
bewerkingen voor jeugdtheater.

Hamelen
Wanneer Vriens zijn eigen verhalen voor theater bewerkt, lijkt het aantal ingrepen
beperkt, maar als je de teksten naast elkaar legt, zijn er toch nogal wat verschillen
aan te wijzen. In vrijwel alle bewerkingen wordt gezongen of speelt muziek een rol.
Vriens vertelde een aantal sprookjes opnieuw voor jonge kinderen in Grootmoeder
wat heb je grote oren... en O, mijn lieve Augustijn...
Vriens brengt regelmatig in solovoorstellingen bewerkingen van zijn sprookjes
op het toneel. Er is dan vaak een verteller aan het woord en de inhoud van de sprookjes
blijft vrijwel ongewijzigd. Anders gaat het eraan toe bij de bewerkingen die hij voor
een gezelschap maakte. Lampkapje en de wolf (oorspronkelijk als prentenboek
verschenen sprookje van Vriens) en De kinderen van Hamelen zijn voorbeelden van
toneelbewerkingen die Vriens voor een gezelschap maakte. In de bewerkte sprookjes
komen ook veel dialogen voor en is er niet alleen een verteller aan het woord. Het
lijkt daardoor een kleine stap om tot een theatervoorstelling te komen. Maar de teksten
zijn geen simpele omzettingen van het ene medium in het andere. De zinnen in de
scripts zijn directer, minder omslachtig dan de gesproken tekst in de verhalen.
Ter illustratie volgend dialoogje:
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Boek:

Toneelstuk:

De rattenvanger komt zijn beloning
ophalen. ‘De rattenvanger werd bleek,
keek de burgemeester strak aan en siste:
‘Tienduizend was de afspraak.’ ‘Nee,’
riep de burgemeester, ‘dat heb jij ervan
gemaakt, kerel. Ik heb duizend beloofd.’

RATTENVANGER:

(1996, p. 122)

(...) Wij hadden iets afgesproken.
Tienduizend goudstukken, weet u nog
wel?
BURGEMEESTER:
Dat heb jij afgesproken, rattenvanger, ik
weet van niks, echt niet.
(p. 17)

Dat er vaak meer is omgezet dan op het eerste oog het geval lijkt, zal ik aantonen
door de bewerking van een van de sprookjes voor toneel uitgebreider te bespreken.
In De kinderen van Hamelen, de theaterversie van het sprookje De rattenvanger
van Hamelen (1996, p. 115 e.v.), gebruikt Vriens een verteller om een deel van het
verhaal voor het publiek te brengen. Ook geeft hij lange regieaanwijzingen waarin
hij zeer precies het scènebeeld beschrijft. Het decor is realistisch, alle plaatsen die
voor de handeling van belang zijn, zijn in beeld. Op het toneel zijn het dorp, met in
ieder geval de huizen voor welke een deel van de handelingen plaatsvinden, te zien.
Het gemeentehuis geeft een open blik op de werkkamer van de burgemeester. Er is
een bos met erachter een hoge berg die open kan. De berg is met een trapje in de
rotsen of via een zichtbaar pad toegankelijk. Het sprookje daarentegen bevat slechts
summiere, in het verhaal opgenomen, beschrijvingen van de plaats van handeling

Personages
De burgemeester wil zowel in het sprookje als in de toneelbewerking maar één ding
en dat is met rust gelaten worden, zodat hij kan slapen. De secretaris, die de
burgemeester brieven met grieven van het volk brengt, is in de toneelbewerking
verdwenen. Zijn rol wordt voor een deel overgenomen door een nieuw personage,
de veldwachter. De bewoners van Hamelen richten zich nu met hun klachten
rechtstreeks tot de burge-

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

137
meester. De klachten gaan voornamelijk over de brug en de dorpspomp die stuk zijn,
de stoeptegels die losliggen, het huisvuil dat zich opstapelt en over de klok, die
midden in de nacht van slag is en iedereen uit zijn slaap haalt. Veel later dan in het
sprookje komt de rattenplaag aan de orde. Greetje, de dochter van mevrouw Van
Dreutelen is in het sprookje een klein meisje, zij heeft een brief aan de burgemeester
geschreven over de rattenplaag, met het verzoek er iets aan te doen. In de
toneelbewerking is zij een tiener, die zich zeer eigentijds kleedt, met rechtopstaand
oranje haar. Alle kinderen trekken na verloop van tijd een vergelijkbare outfit aan,
tot ergernis van hun ouders, die eerst elkaar en daarna de burgemeester de schuld
geven van dit gedrag. De ratten, die op het vuilnis afgekomen zijn, worden ook als
personages opgevoerd. Zij nemen met hun gezang, geknaag en geschijt in de nacht
de macht in het kleine plaatsje over.

Handeling
In de toneelbewerking probeert de veldwachter keer op keer de bewoners te kalmeren
door te vertellen dat de burgemeester echt aan de oplossing voor hun problemen
werkt.
In beide versies gebeurt er pas iets als de burgemeester zelf de ratten ziet lopen
en daar enorm van schrikt. In het sprookje looft de burgemeester een beloning uit
voor de rattenvanger die de beesten kan verjagen. Nadat er een paar mislukte pogingen
zijn gedaan komt de rattenvanger en die zal een eind aan de plaag maken als hem
een hoge beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. In het toneelstuk ruimen de
inwoners van Hamelen al het vuil op en gooien dat in de kelder van het stadhuis. De
ratten lijken daardoor in eerste instantie verjaagd, maar na een bijeenkomst met de
rattenkoning verschansen ze zich in de kelder van het stadhuis. De kinderen doen
een poging om met een kat de ratten weg te jagen, hun beloning zal zijn dat zij mogen
dragen wat ze willen en dat ze niet langer aan de eisen van hun ouders hoeven te
voldoen. Als deze poging is mislukt, meldt de rattenvanger zich bij de burgemeester.
Met succes verjaagt hij de ratten. Beide versies eindigen ermee dat de burgemeester
zijn belofte aan de rattenvanger niet nakomt en dat deze de kinderen meelokt met
zijn muziek en ze laat verdwijnen in een grote berg.
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In het toneelstuk hebben de kinderen al eerder kennisgemaakt met de rattenvanger,
die hun vertelt dat hij uit een land in de bergen komt, waar kinderen zichzelf mogen
zijn, mogen dansen en zingen. Hierna lopen ze al achter hem aan, omdat ze mee
willen naar het Luilekkerland dat de rattenvanger belooft. De tocht erheen wordt
even uitgesteld, doordat de burgemeester ontdekt dat de ratten in de kelder van het
stadhuis zitten en hij de rattenvanger opdracht geeft de ratten voorgoed te verjagen.
Aan het eind van beide teksten is de burgemeester spoorloos verdwenen.

Burgerlijkheid
De ingrepen lijken inherent aan het gekozen medium. Bij het schrijven van theater
gelden andere wetten. In het sprookje zijn de belangrijkste personen volwassenen.
Voor kinderen levert dat meestal geen probleem op, ze zijn het gewend van sprookjes
(die immers oorspronkelijk voor volwassenen bedoeld waren). Bij (jeugd)theater is
door de directheid van het medium en de visuele nabijheid van de hoofdpersonen
een grotere behoefte aan identificatie met de personages. In het theaterstuk zijn de
kinderen dan ook het belangrijkst. In het begin lijkt de gierige burgemeester de spil
te zijn, maar de kinderen die in opstand komen tegen hun ouders en het gezag zijn
de echte protagonisten. Voor hen komt de rattenvanger als reddende engel, hij bevrijdt
de kinderen van een saai en burgerlijk leven. Niet onbelangrijk is dat het publiek van
de voorstelling van De kinderen van Hamelen grotendeels uit kinderen bestaat, zij
zullen zich makkelijker kunnen identificeren met de kinderen, dan met de
burgemeester.
Beide vormen nemen de plot als uitgangspunt en niet de psychologische
ontwikkeling van de personages. De komische situaties, het geren en de karikaturale
figuur van de burgemeester geven het toneelstuk het karakter van een klucht.

Van voorstelling tot boek tot voorstelling
Op verzoek van de ‘philharmonie zuidnederland’ heeft Vriens een verhaal bedacht
waarin muziek en vertelling een eenheid vormen. Hij mocht er zelf de bestaande
muziekstukken bij uitzoeken. Deze familievoorstelling is een aantal keren uitgevoerd,
onder andere op 1 december 2013 in het
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Concertgebouw in Amsterdam. Daar mocht Vriens tot zijn grote genoegen, in het
voetspoor van dirigenten en solisten, bij zijn opkomst over de grote trap afdalen.
In 2015 verscheen de tekst als prentenboek met als titel De kindertemmer. In de
uitvoering met de ‘philharmonie zuidnederland’ is Vriens de verteller van het verhaal
over de tweeling Quinten en Annabel. Het stel wordt ongelooflijk verwend door hun
ouders met als gevolg dat het onuitstaanbare kinderen worden, die voor niemand ook
maar enig gevoel kunnen opbrengen. Als de ouders ten einde raad zijn, zoeken ze
hulp. Na een paar mislukte pogingen zorgt uiteindelijk de kindertemmer ervoor dat
Quinten en Annabel als gewone kinderen hun best doen om braaf te zijn. ‘En ze
deden voortaan altijd aardig tegen hun vader en moeder. Nou, ja... bijna altijd.’
Een enkele keer mengt dirigent Lucas Vis zich in het verhaal. Dat gebeurt vooral
als de opsomming van de wandaden van de tweeling te erg voor woorden wordt. Het
hele orkest dreigt tijdens de voorstelling op te stappen. Dit zijn bewust ingezette
dramatische middelen, die het publiek actief bij de voorstelling betrekken, zoals we
die kennen uit poppenkastvoorstellingen met Jan Klaassen en Katrijn. Vriens gebruikt
als verteller af en toe stemmetjes van zijn personages.

Na het verschijnen van het prentenboek heeft Vriens het verhaal opnieuw voor theater
bewerkt. De voorstelling die hij samen met muzikante Fredrike de Winter speelt,
wordt dit jaar en in 2017 nog opgevoerd. Dat gebeurt in theaters, maar ook op locaties
die daar geschikt voor zijn, scholen bijvoorbeeld. De zoon van Vriens, Casper, werkt
als licht- en geluidstechnicus mee aan de voorstelling. In tegenstelling tot de
vertelvoorstelling met de philharmonie wordt gebruik gemaakt van een decor
(bestaand uit twee verplaatsbare schotten), video en kleding. De verteller en de
muzikante brengen het verhaal actiever op het podium. Vriens voert als verteller zijn
personages
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vaker sprekend op. Fredrike bespeelt de vibrafoon en accordeon, heeft interactie met
de verteller en neemt af en toe ook een van de rollen op zich. De toeschouwers worden
af en toe ook uitgedaagd om te reageren. Zo onderbreekt Fredrike het verhaal van
Jacques met de vraag wat voor zoen de ouders Jannie en Kees elkaar geven. Ze speelt
dan een zomaar een kusje, een tedere zachte zoen en een klapzoen. Het publiek moet
aangeven welke zoen ze heeft gespeeld. Ook Frederike vindt het verhaal te erg
worden, onderbreekt de vertelling en dreigt ermee op te houden. Pas als Jacques haar
verzekert dat het allemaal goed komt, ook al wordt wat de kinderen uitspoken eerst
nog veel erger, is ze bereid te blijven.
De voorstelling heeft door de theatrale ingrepen enorm aan levendigheid gewonnen.
Aan het prentenboek is nieuwe tekst toegevoegd. Voor een deel zijn dat liedjes die
tijdens de voorstelling gezongen worden. Voor een deel echter ook uitbreidingen
van de tekst.
Het einde in het prentenboek is beperkt De toneeltekst is op dit punt uitgebreider
tot:
en luidt:
‘Jannie en Kees trouwden met elkaar en
ze gingen wonen in de Koekkoekstraat
nummer 23. Het huis viel Jannie héél erg
tegen.’
(2015, z.p.)

‘Nou moet ik eerlijk zeggen: het huis viel
Jannie een beetje tegen. Een beetje veel.
Het was een kleine doorzonwoning, waar
het grote bankstel dat ze hadden gekocht
maar nét in paste.
De keuken was ook meteen vol als je er
met twee mensen in stond en de tuin was
een piepklein grasveldje met drie zielige
viooltjes.
En in plaats van een lange oprijlaan was
er een smal paadje achterom. Jannie
moest er bijna van huilen, maar Kees
hield de moed erin.’
(bewerking 2015, p. 3)
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Ook deze bewerking voor toneel levert een vrolijke en luchtige familie-voorstelling
op, met minder vertelling en meer spel.

Oorlogsgeheimen
Een aantal jeugdboeken is niet door Vriens zelf bewerkt voor toneel. Het zijn de
serieuzere verhalen uit zijn werk. Hieronder vallen De musicals De bende van de
Korenwolf, gebaseerd op de gelijknamige serie boeken van Vriens, en de musicals
van Achtste groepers huilen niet en Oorlogsgeheimen. De laatste twee zijn
geproduceerd door Van Engelen Theater Producties. In alle drie de theaterstukken
doet Vriens op de een of andere manier mee. In De bende van de korenwolf speelt
hij de knorrige ober. De stem van de dokter in Achtste groepers huilen niet is van
Jacques Vriens. Ook in Oorlogsgeheimen speelt de schrijver een bescheiden rol.
Vriens zegt hierover: ‘Bij de generale hoorde ik het geluid van een varken dat niet
echt overtuigend klonk. Ik zei: “Dat kan ik beter”. “Mijn” varken is meteen door de
technicus opgenomen. Kortom ik zit toch in de voorstelling.’ Om te zien hoe de
bewerkingen hun vorm voor theater hebben gekregen, vergelijk ik van
Oorlogsgeheimen (2007) het boek met het toneelstuk. Dat vul ik aan met informatie
van de regisseur, Pepijn Cladders2 en van Vriens zelf,3 die uitermate in zijn nopjes
is met de theatervoorstelling.

Het verhaal Oorlogsgeheimen (2007) speelt zich tijdens de Tweede Wereldoorlog
af in een dorpje in Zuid-Limburg. Tuur trekt veel op met Maartje, een meisje dat bij
de buren logeert. In het dorp wonen ook NSB-ers, de meester op school en de
burgemeester. Wanneer er bombardementen zijn schuilen de bewoners in de kelder
van de burgemeester. Tuurs vader en oudere broer helpen een piloot. Tuur ontdekt
de piloot op de kamer van zijn broer. Hij deelt dit geheim met Maartje als ze verkering

2
3

De Limburger, 17 januari 2013 en een e-mailbericht, september 2016.
E-mailbericht, september 2016.
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met elkaar krijgen en zij hem haar grote geheimen heeft verteld. Er is het geheim
van het varken Bella in de schuur van ‘haar oom en tante’. Alle dieren moesten bij
de Duitsers worden ingeleverd. En er is het heel grote geheim van haar joodse afkomst.
Maartje vertelt van haar ontsnapping uit de Hollandsche schouwburg in Amsterdam,
waarbij ze hulp kreeg van verzetsmensen. Deze haalden de kinderen naar de crèche
aan de overkant en hielpen ze onder te duiken. Haar naam Tamar mocht ze vanaf
toen niet meer gebruiken. Ze laat Tuur een doosje zien met foto's van haar familie
en de ster die zij in Amsterdam moest dragen. Wanneer ze Bella een keer vrij laten
lopen, ziet een buurvrouw het varken. Tuur ziet hoe Maartje en zijn buren een paar
dagen later worden opgehaald en afgevoerd, nadat eerst het varken al is meegenomen.
Hij weet dat ze naar een kamp gestuurd wordt en hij hoopt dat zijn moeder gelijk
heeft en niet alle joden door Hitler omgebracht kunnen worden, maar hij vreest dat
de pastoor gelijk heeft. Deze heeft in een preek verteld over het lot van de joden.
Tuur is er kapot van, hij heeft het doosje van Maartje nog wel kunnen redden uit
handen van de Duitsers. Leo, de broer van Tuur, moet onderduiken in de
Mergelgrotten. Omdat Tuur een briefje in de mand met eten voor Leo heeft gestopt,
moet de hele familie hals over kop vluchten. Ook zij houden zich schuil in de grot.
Na de bevrijding nemen de bewoners van het dorp wraak op de NSB-ers totdat
Amerikaanse en Nederlandse militairen daar een eind aan maken.

De musical
In de musicalvoorstelling, waarvoor Tom Sijtsma het script schreef en waarvan Pepijn
Cladders de regie in handen had, staan alleen Maartje en Tuur op het toneel. Wanneer
het nodig is spelen de acteurs ook de andere twaalf rollen. Maar de aandacht in de
voorstelling gaat volledig uit naar de relatie tussen Tuur en Maartje. In De Limburger
(2013) licht Cladders dit toe:
Esthetiek, maar ook financiën speelden een rol bij de artistieke keuze om
met maar twee acteurs te werken. Het was ook een productionele afweging.
Dit jaar spelen we het stuk in theaters. Volgend jaar gaan
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we ermee langs scholen. Met veertien acteurs zou dat een logistieke hel
zijn.
Het decor is efficiënt, er zijn verschillende wandjes die verplaatst kunnen en met een
paar attributen worden zo verschillende plaatsen van handeling gecreëerd, zoals het
klaslokaal van Tuur en het kamertje van Maartje.
In een e-mail laat Vriens mij over de voorstelling weten:
Wat ik mooi vind, is dat het stuk begint als Tuur tien jaar ouder is en
inmiddels schoolmeester is geworden. Het is tien jaar na de bevrijding en
het is feest. De kinderen vragen: ‘Meester, vertel van de oorlog.’ Dat vindt
hij moeilijk, want het verdriet om het verlies van Maartje/Tamar zit nog
diep in hem. Er zitten ook erg grappige fragmenten in de voorstelling. Dat
geeft het verhaal ook genoeg lucht.
Maartje is in de voorstelling (waarschijnlijk) dood. Maartje is in het begin op de
achtergrond van het toneel aanwezig en danst. Tuur probeert zich voor te stellen hoe
ze er nu, in 1955 uit zou zien. Hij voert gesprekken met haar, waardoor de
toeschouwer te weten komt wat er is gebeurd. Moeiteloos gaan de scènes waarin ze
herinneringen ophalen over in scènes waarin ze delen van dat verleden spelen. Een
voorbeeld van zo'n overgang is het moment waarop Maartje en Tuur zich herinneren
dat ze zagen hoe er jacht werd gemaakt op een neergeschoten Engelse piloot.
TAMAR:

We kwamen te laat.

TUUR:

Wat konden we doen?

TAMAR:

Te laat op school.
De deur was dicht.

1943
Geluid van biddende kinderen.
TUUR:

(fluistert) Wat moeten we nou zeggen
tegen meester Jansen?
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MAARTJE:

We vertellen gewoon eerlijk wat we
hebben gezien. Dat zal die NSB-er wel
leuk vinden.

TUUR:

Ssst! Hou je een beetje in!
Ze zijn nog aan het bidden.

MAARTJE:

Dat duurt altijd uren bij die man.

(script 2013)
Het script volgt de grote lijnen uit het verhaal van Vriens. Het blijft ondanks soms
forse ingrepen dicht bij zijn tekst. Aangrijpend is de scène waarin Maartje en haar
pleegouders worden opgepakt. De daarop aansluitende tekst van Maartje geeft weer
een beetje lucht:
TAMAR:
Je hebt me gered. Je hebt de herinnering aan mij gered, mij levend
gehouden door mijn spullen te bewaren. Je hebt de moed niet opgegeven.
Je bent doorgegaan.
Je bent groot geworden.
Je bent een schoolmeester! Een veel betere dan meester Jansen!
(ziet zijn ring)
Je bent getrouwd.
Is ze lief?
(script 2013)
Vriens schuwt in zijn verhalen voor bovenbouwleerlingen de zwaardere onderwerpen
niet, maar altijd weet hij ook een lichte toon aan te slaan. De theaterbewerking weet
deze toon feilloos te treffen.

Samenwerking
Hoe was het voor de regisseur om samen te werken met iemand die al veel van zijn
verhalen zelf voor theater heeft bewerkt? Cladders vertelt per e-mail dat er een
intensief contact is geweest, zowel voor, tijdens als na de repetities.
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Samen met Ida van Dril, Maarten Ebbers (de twee acteurs) en Henrike
van Engelenburg ben ik voor de repetities begonnen bij Jacques op bezoek
geweest en hebben we een hele dag de ‘omgeving’ van het boek verkend.
Jacques heeft ons de mergelgrotten, de velden, het bos en een aantal andere
karakteristieke plaatsen laten zien die hem bij het schrijven hadden
geïnspireerd. Jacques heeft zijn interesse in de voorstelling en de regie
gelukkig nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij is tijdens een
doorloop, ergens halverwege het repetitieproces komen kijken, waarna
we uitgebreid - en zeer positief - hebben gesproken over zijn bevindingen
ten aanzien van alles: regie, tekst, muziek, decor etc. Jacques denkt zelf
buitengewoon theatraal mee en helpt graag een handje om problemen die
in de vertaling van papier naar de vloer naar boven komen op te lossen.
Klasse. Ook is hij bij een vroege try-out komen kijken en uiteraard bij de
première. Ook toen Ida afscheid nam en haar rol werd overgenomen door
Maria Noë heeft hij zich niet onbetuigd gelaten en de voorstelling meerdere
malen bezocht.
Eerder in De Limburger (2013) liet Cladders al weten het een prima idee te vinden
zich na Achtste groepers huilen niet en Oorlogsgeheimen opnieuw aan een voorstelling
van Vriens te wagen. ‘Hij schrijft heel beeldend maar laat toch veel open voor je
eigen verbeelding. En hij neemt je mee op een avontuur. Dat is altijd goed voor
jeugdtheater.’

Primaire literatuur
Vriens, Jacques, De kinderen van Hamelen. Toneeluitgeverij Vink b.v., Alkmaar,
z.j.
Vriens, Jacques, Lampkapje en de wolf. Toneeluitgeverij Vink b.v., Alkmaar,
z.j.
Vriens, Jacques, Grootmoeder wat heb je grote oren... Klassieke sprookjes,
opnieuw verteld voor jonge kinderen. Houten, Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 1996.
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Vriens, Jacques, O, mijn lieve Augustijn... Klassieke sprookjes, opnieuw verteld
voor jonge kinderen. Houten, Van Holkema & Warendorf/Unieboek, Houten,
2001.
Vriens, Jacques, Lampkapje & de wolf, met illustraties van Annet Schaap.
Houten, Van Holkema & Warendorf/Unieboek, 2013.
Vriens, Jacques, De kindertemmer, met illustraties van Kees de Boer. Houten,
Van Holkema & Warendorf/Unieboek, 2015.
Vriens, Jacques, De kindertemmer (versie 4 september 2015). Theatertekst
voorstelling met Fredrike de Winter (niet in de handel).
Vriens, Jacques, Oorlogsgeheimen. Houten, Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 2007.

Voorstellingen
De kindertemmer. 1 december 2013, in het Concertgebouw te Amsterdam met
de ‘philharmonie zuidnederland’:
http://www.boekentheater.nl/jacquesvriens/kindertemmer.htm
De kindertemmer. Theatervoorstelling met Fredrike de Winter, vanaf 2015 tot
heden
De bende van de Korenwolf. Script: Femke Wolthuis; regie: Vincent Wijlhuizen;
productie: FeE/Creaties. Opvoeringen 2011-2013.
Achtste groepers huilen niet. Script: Nasja Covers; regie: Pepijn Cladders;
producent: Van Engelen Theaterproducties. Opvoeringen 2010-2012
Oorlogsgeheimen. Script: Tom Sijtsma; regie: Pepijn Cladders; producent: Van
Engelen Theaterproducties. Opvoeringen vanaf 2013.

Andere bronnen
Nos jeugdjournaal Groot interview Jacques Vriens, 21 maart 2010.
‘Vriens kent de theaterwetten.’ Toneel Oorlogsgeheimen op de Bühne, door
Jeroen Geerts, 17 januari 2013.
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Het geheim van de zoenende gasten1
Liedjes uit de musical over de bende van de Korenwolf
Femke Wolthuis
Het lijkt te spoken in hotel De Korenwolf. Er verdwijnt steeds eten uit de keuken,
oma's dure ring wordt gestolen, en wie sluipt er toch over de gang midden in de
nacht? En dan is er ook nog een meisje uit Pepijns klas verdwenen. Weet hij er soms
meer van? Als er een deftige baron in het hotel komt logeren van wie oma vlinders
in haar buik krijgt, lijkt de chaos compleet.
Verhaal en tekst dialogen:

Jacques Vriens

Tekst liedjes:

Femke Wolthuis

Muziek:

Eric Bergsma

1

Dit is het tiende deel in de serie ‘De bende van de Korenwolf’. Jacques Vriens heeft dit boek
speciaal geschreven voor de gelijknamige familiemusical.
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Tussen dag en nacht
(Lied van Pepijn en zijn vriendinnetje Soraya als zij terug moet naar haar
eigen land)
PEPIJN:
Waar - kom jij vandaan, en - waar ga je heen
Blijf bij mij, oh blijf bij mij, blijf altijd hier bij mij
Daar - waar jij dan bent - voel jij je alleen
Blijf bij mij, blijf altijd hier bij mij
SORAYA:
Maar mocht ik straks toch teruggaan, naar mijn geboorteland
Zwaai jij me uit? Wens je mij geluk? Beloof me dat het went
In mijn hart ben jij altijd bij mij, wij houden onze band
Ook al ga ik straks naar daar waar jij niet bent
REFREIN SAMEN:
(want) Ook al voelen wij de pijn
als wij niet samen kunnen zijn
PEPIJN:
Denk aan mij in jouw woestijn
SORAYA:
Of in jouw polderland
SAMEN:
Denk aan mij en pak mijn hand
Als wij ons verstoppen - tussen dag en nacht
Dan zijn we samen nergens
Ik bij jou en jij bij mij
Als wij ons verstoppen - tussen dag en nacht
Dan zijn we samen nergens
Dan zijn we samen vrij
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Bendelied
ALLEN:
Wij zijn de bende, Wij zijn de bende
Van hotel De Korenwolf
Wij zijn een legende... met onze bende
De bende van de Korenwolf
NINA:
Ik ben Nina
EEFIE:
Ik ben Eefie
JOOST:
Ik ben Joost
PEPIJN:
En ik Pepijn
OMA:
Maar
ALLEN:
zonder onze
OMA:
èn ook
ALLEN:
stoere oma zou de bende onze bende niet zijn
EEFIE:
Samen zijn we niet
ALLEN:
in ons eentje
JOOST:
Met z'n vijven zijn we'n
ALLEN:
supergaaf stel
NINA:
Onze vader en moeder
ALLEN:
zijn altijd druk in de weer met het hotel
PEPIJN:
Samen valt er veel te
ALLEN:
beleven
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EEFIE:
en ontstaat er soms een
ALLEN:
flinke rel
JOOST:
en vindt Goemie het dan weer een
ALLEN:
puinhoop
JOOST:
een grote
ALLEN:
bende in zijn hotel
(Eefie tijdens modulatie: ‘hoezo zijn hotel?’)

ALLEN:
Wij zijn de bende, Wij zijn de bende
Van hotel De Korenwolf
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Wij zijn een legende... met onze bende
De bende van de Korenwolf!
Stroopwafel!

Vreemd
(als een van de hotelgasten een negatieve opmerking maakt over het
uiterlijk en het gedrag van puber Pepijn)
ALLEN:
Ok, hij is beetje vreemd
en ook beetje raar
Het is een zeldzaam exemplaar
Maar wat is uw bezwaar?
Wat is uw bezwaar?
OMA:
Hij lijkt misschien ontheemd
Maar is voor niemand een gevaar
Hij is voor mij een steunpilaar
Dus wat is uw bezwaar?
Wat is uw bezwaar?
PEPIJN:
Ik heb ben niet vies, ik heb geen luis
Ik ben geen saaie grijze muis
Er is niemand die mij pest
Al ben ik anders dan de rest!
JOOST:
Hij past niet in het systeem
EEFIE:
En ziet er uit als een barbaar
NINA:
Maar hij speelt supergoed gitaar
ALLEN:
Dus wat is uw bezwaar?
Wat is uw bezwaar?
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ALLEN:
Ok, hij is misschien extreem
Met zijn gekke paarse haar
Maar hij houdt ons bij elkaar
Maar wat is uw bezwaar?
Wat is uw bezwaar?
ALLEN:
Hij is niet vies, hij heeft geen luis
Hij is geen saaie grijze muis
Er is niemand die hem pest
Al is hij anders dan de rest!

Lebberlied
(De achtjarige Joost is het ‘gelebber’ van zijn grote broer Pepijn met zijn
vriendinnetje zat en protesteert tegen het ‘gelebber’. En als oma ook nog
begint met regelmatig haar hand te laten kussen door een gast die een
oogje op haar heeft, is voor Joost de maat vol. De Bende reageert)
REFREIN
Lebber lebber lebber lebber lebber
Dat doet toch iedereen
Lebber lebber lebber lebber lebber
Je kunt het niet alleen
OMA:
Zoenen is het leukste
als iemand van je houdt
iedereen mag zoenen
daarvoor ben je nooit te oud
NINA:
Ik vind knuffelen veel leuker
Dat is zo lekker zacht
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Dat doe ik graag met aapje
Die heeft zo'n fijne vacht
REFREIN
SORAYA:
Je moet verliefd zijn om te zoenen
Dat is waar het om gaat
Ik moet er niet aan denken
Met iemand die ik haat
JOOST:
Je mond is om te eten
Daar is-ie voor gemaakt
Ik hoef echt niet te weten
Hoe een ander smaakt
REFREIN
EEFIE:
Zoenen is voor mensen
met een roze bril
Als iedereen zou zoenen
Dan was het lekker stil
PEPIJN:
Lebberen is zoenen
Maar dan in het kwadraat
Je vertelt elkaar verhalen
Zonder dat je erbij praat
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De Kindertemmer
Jacques Vriens
Onderstaand lied maakt deel uit van de theaterproductie van De Kindertemmer.
Fredrike de Winter componeerde de muziek en begeleidde op de accordeon.
Ouders dromen over ideale kinderen...

De liefste kinderen
Wat zal het heerlijk zijn
met Quinten en Annabel...
als ze groter groeien...
het wordt een prachtig stel
Ze maken nooit ruzie
zijn lief voor allemaal
het worden echt schatjes
beleefd en nooit brutaal
REFREIN:
Het worden ideale kinderen
Het is een prachtig stel.
Ja wij zijn de trotse ouders
van Quinten en Annabel
Redden arme poesjes
doen nooit iemand kwaad
helpen oude vrouwtjes
naar d'overkant van de straat
Ze doen hun best op school
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en blinken uit in sport en spel
Spreken altijd met twee woorden
‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’
REFREIN:
Het worden ideale kinderen
Het is een prachtig stel.
Ja wij zijn de trotse ouders
van Quinten en Annabel

Maar dat valt tegen.

Stoute kinderenlied/rap
Rennen bonzen duwen draven
konijnenhol uitgegraven
keukentafel vol gekrast
daarna op de kat geplast
Vieze woorden op het behang
gooi frikadellen in de gang
deuren aan elkaar geknoopt
vijf mobieltjes gesloopt
laten honderdvijftig scheten
roeren poep door het eten
rozenstruiken omgespit
verstoppen ook nog pa's gebit
Kinderen zijn voorgoed de baas
over de pa's en de ma's,
ouders zijn voortaan slaven,
rennen bonzen duwen draven

Tijdens het verhaal wordt Sergeant-Majoor buitendienst Mej. Van Rompelen
ingeschakeld (maar legt het uiteindelijk toch af tegen de kinderen)
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Lied van Van Rompelen
Ik zal ze pakken
ik zal ze krijgen
van nu af aan de beuk erin
Het zijn een stelletje etterbakken
en dit is slechts het begin.
Parasieten
donderstralen
de softe aanpak voorgoed voorbij.
Ze zullen bakzeil moeten halen
einde aan hun dwingelandij
Bloedzuigers
treiterkoppen,
misselijkmakend kind-gebroed.
Dat gaat nu voor altijd stoppen,
hier wordt voortaan opgevoed!
Ze zullen
uit mijn hand gaan eten
geen frites of chips
maar een zacht ei.
Geen frikadel wordt meer gesmeten
voorgoed voorbij, dankzij mij!
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Gewoon met het hart geschreven
Over de serieverhalen van Jacques Vriens
Susan Venings
Series hebben een wat bedenkelijk imago binnen de kinderliteratuur. Ze worden
weliswaar gezien als een noodzakelijke stap in de ontwikkeling van een leespatroon
(Ghesquière, 2009, p. 180), maar veelal gedefinieerd als ‘triviaalliteratuur’, een
verzamelnaam waarmee ‘minderwaardige’ literatuur wordt aangeduid die om
inhoudelijke of formele redenen niet gewaardeerd wordt (p. 202).
In deze bijdrage worden een aantal algemene kenmerken van (triviale) serieboeken
besproken en bekeken in hoeverre de boekenseries De bende van De Korenwolf en
De kinderen van het Kattenpleintje van Jacques Vriens aan deze seriekenmerken
voldoen.
De bende van De Korenwolf en De kinderen van het Kattenpleintje zijn
personagegebonden reeksen (Ghesquière, 2009, p. 181) waarin de verhalen altijd
over dezelfde personen gaan. Beide series zijn successief, dat wil zeggen dat de
hoofdpersonen niet of nauwelijks veranderen (p. 181).
In De bende van De Korenwolf is dat de familie Maassen. De familie bestaat uit
de achtjarige Joost, de tienjarige Eefie, hun grote broer Pepijn en hun kleine zusje
Nina. Hun ouders, Jan en Els Maassen, runnen een klein familiehotel in Limburg.
De familie woont op de tweede verdieping van het hotel, waar ook oma een
appartement heeft. Oma speelt een belangrijke rol in het leven van de kinderen.
Omdat hun ouders het druk hebben is er weinig tijd en aandacht voor de kinderen,
maar bij oma vinden ze altijd een luisterend oor. Alle avonturen in de reeks spelen
zich in en om het hotel af. In de serie verschenen tien delen.
Ook De kinderen van het Kattenpleintje, de titel geeft het al aan, is een
personagegebonden serie. Zes kinderen, allemaal rond de twaalf, wonen in
verschillende gezinnen aan het Burgermeester B.H. Janssen van

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

157
Kattenplein, kortweg het Kattenpleintje genoemd. Aan het pleintje wonen ook drie
‘kleintjes’ en een puber die een kleine rol in de verhalen spelen. In ieder deel van de
serie, er zijn er inmiddels drie verschenen, speelt een ander kind de hoofdrol. Alle
verhalen spelen zich op of rond het Kattenpleintje af.
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Sensatie, een doorzichtig plot en altijd een happy end?
Een van de kenmerken die Ghesquière aan triviale series toekent is de zucht naar
sensatie (Ghesquière, 2009, p. 180). Van Coillie voegt daaraan toe dat de verhalen
in serieboeken vaak een doorzichtig plot hebben met een happy end waarbij de
hoofdpersonen als held voor de dag komen. Ernstige maatschappelijke of psychische
problemen worden niet benoemd (Van Coillie, 2000, pp. 86-87). In hoeverre voldoen
de serieboeken van Vriens aan deze criteria?
Vriens kiest in zijn serieboeken niet voor een alledaagse setting, niet ieder kind groeit
op in een hotel of aan een pleintje, maar heel sensationeel kunnen we deze keuzes
niet noemen. In beide gevallen werd Vriens geïnspireerd door zijn eigen ervaringen;
hij groeide op in een hotel waar zijn ouders de baas waren en hij woonde zelf vaak
aan een pleintje.
De plot in de serieboeken van Vriens is overzichtelijk. Hij werkt in ieder boek
twee verhaallijnen uit en een aantal daarvan zijn weinig verras-
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send. In een serie die zich afspeelt in een hotel kun je een geheimzinnige gast
verwachten, evenals een hoteldief of een ontsnapte muis. Ook in de serie verhalen
rond het Kattenpleintje zijn onderwerpen als een pleinfeest of de bedreiging van de
speelruimte niet opzienbarend. We zien bij Vriens geen verrassende en/of sensationele
keuzes omtrent de plot.
De kracht van Vriens ligt bij de plotuitwerking. Hij legt veel nadruk op de
onderlinge verhoudingen en hij heeft geen spectaculaire uitgangspunten nodig om
deze te beschrijven en daarmee de lezer te boeien. In De bende van De Korenwolf
staat het gezinsleven van de familie Maassen centraal waarbij de driftbuien van vader
Maassen, de puberperikelen van Pepijn en de kleuterlogica van Nina terugkerende
elementen zijn. Ook in de avonturen rond het Kattenpleintje draait het voornamelijk
om de onderlinge verhoudingen.
De verhalen van Vriens kennen altijd een happy end, want zo zit hij in elkaar. Hij
is pas tevreden als kinderen het boek dichtslaan met de zucht ‘Zo mooi, zo mooi!’
(Van Lenteren, z.j.). Dus worden dieven betrapt, muizen gevangen en ruzies bijgelegd
en is het vaak feest op de laatste bladzijden van het boek. De goede afloop is meestal
te danken aan de inzet van verschillende personen.
De toon van Vriens' verhalen is licht, maar hij schuwt het aansnijden van
maatschappelijke problemen niet. Soms stipt hij een maatschappelijke trend alleen
even aan, bijvoorbeeld als hij de knorrige kelner uit hotel De Korenwolf de kinderen
laat wegsturen met de opmerking ‘Dat komt hier maar binnenvallen met een hele
horde. En er zit zelfs een zwarte bij!’ (De ontvoering van de zwarte prinses, p. 13).
In de serie De kinderen van het Kattenpleintje spelen maatschappelijke problemen
een grote rol. Daar is onder andere aandacht voor vechtscheidingen, dementerende
ouderen, cultuurverschillen en adoptie. Maar ook de kinderen van hotel De Korenwolf
krijgen te maken met maatschappelijke problemen, zo proberen ze in De ontvoering
van de zwarte prinses een vluchtelinggezin te helpen dat dreigt te worden uitgezet.
Vriens kiest in zijn serieboeken dus niet voor sensationele avonturen in een
spectaculaire omgeving. De verhalen in beide series gaan vooral over hoe de
personages met elkaar omgaan en gezamenlijk problemen

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

159
oplossen. Vriens schuwt het bespreken van maatschappelijke of psychische problemen
niet, maar de afloop is altijd goed of hoopvol.

Echte kinderen met grote emoties?
Van Coillie stelt dat de personages in triviale serieboeken veeleer typen zijn dan
mensen van vlees en bloed. Het zijn stereotiepen (bijvoorbeeld de dikke jongen die
voor de komische noot zorgt of de vlekkeloze held) die niet evolueren. Als ze
veranderen doen ze dat te bruusk. De emoties van de personages komen hoofdzakelijk
tot uiting in expliciete aanduidingen (Van Coillie, 2000, p. 87). Bovenstaande
opsomming leidt tot de twee vragen. Ten eerste of de personages van Vriens
stereotiepen zijn en eventuele karakterveranderingen geloofwaardig worden
beschreven en ten tweede op welke wijze Vriens de emoties van zijn personages
beschrijft.
Vriens wil schrijven over levensechte kinderen die actief naar oplossingen zoeken
(Van der Pennen, z.j.). In zijn series komen oplossingen door samenwerking tot
stand. Om dat geloofwaardig te kunnen doen creëert hij personages die dicht bij de
beoogde lezersgroep staan: gewone jongens en meisjes.
De hoofdpersonen van De kinderen van het Kattenpleintje worden in ieder deel
aan het begin van het verhaal geïntroduceerd met een korte karakterbeschrijving en
een illustratie. In deze introductie is weinig ruimte voor nuancering en op het eerste
gezicht voldoen de hoofdpersonen aardig aan een aantal veelvoorkomende
stereotypen: het verlegen meisje dat niet veel zegt, ‘maar als ze wat zegt, is het vaak
iets slims’ (Mei-Lan), de altijd vrolijke grappen makende jongen die heel soms heel
erg kwaad kan worden (Max), het dappere meisje dat eerst doet en dan denkt (Steffie),
de vredesduif (Karlijn), de nerd (Sjoerd) en het mooie nuffige meisje dat (te) vaak
gilt (Féline).
In De bende van De Korenwolf worden de personages niet vooraf geïntroduceerd,
de lezer leert ze gaandeweg kennen. Ook zij kunnen met enkele woorden omschreven
worden: Eefie is goed in oplossingen bedenken, Joost is een slimme nerd met een
voorkeur voor techniek en een uitstekende smoezenverzinner, Pepijn is een dwarse
eeuwig verliefde
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puber, vader Maassen is een hardwerkende man op het randje van overspannenheid,
moeder Maassen ondersteunt haar man en kinderen, kleine Nina is de benjamin van
de familie en oma is de liefste ter wereld tot ze kwaad wordt.
Beide series kennen een aantal vaste bijfiguren, in De kinderen van het
Kattenpleintje zijn dat de andere bewoners van het plein en in De bende van De
Korenwolf is dat het personeel. Er is een opvallende overeenkomst tussen de minder
sympathieke figuren: de knorrige ober Goemie uit hotel de Korenwolf en de
chagrijnige meneer Stekelthee die met zijn vrouw aan het Kattenpleintje woont.
Beide heren houden niet van kinderen en zouden graag in een overzichtelijk geordende
wereld wonen waarin ieder leeft naar hun regels.
Op het eerste gezicht lijken Vriens' personages eenzijdig getypeerd, maar dat is
te kort door de bocht. Vriens heeft geloofwaardige personages nodig om
geloofwaardige oplossingsprocessen te kunnen beschrijven. Dus lukken de plannetjes
van Eefie niet altijd, moet Joost regelmatig andere kwaliteiten dan zijn technisch
vernuft inzetten, heeft Pepijn diep verdriet als zijn verkering uitgaat, is oma eigenwijs
waar ze dat niet zou moeten zijn en blijkt zelfs meneer Goemie een vriendelijke kant
te hebben.
Ook de kinderen van het Kattenpleintje laten verschillende kanten van hun karakter
zien, al blijven hun specifieke eigenschappen onveranderd. Regelmatig laten ze weten
wat ze van elkaar vinden en daarmee wordt duidelijk dat bepaalde gedragingen
verschillend beleefd kunnen worden. Max vraagt bijvoorbeeld begrip voor Sjoerds
stugge gedrag en Steffie schiet in de lach waar andere zich ergeren aan Félines gegil.
Jacques Vriens is zeker geen schrijver die emoties onnodig vaak benoemt. Hij
geeft door middel van korte toevoegingen aan welke emoties een rol spelen.
Bijvoorbeeld in deze dialoog uit De ontsnapping van de brullende muis:
‘Niks ja maar pap! Het is mooi geweest, naar kostschool met jullie!’
Pepijn haalt onwillekeurig zijn schouders op. Zijn vader heeft dat al vaker
geroepen, maar het kwam er gelukkig nooit van.
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Vader Jan ziet het. ‘En nu is het géén loze kreet. Jullie gaan allemaal naar
kostschool, vandaag nog!’
Nina roept boos: ‘En wie zorgt er dan voor Dolletje?’
‘Wie is Dolletje?’ snauwt vader Jan.
‘Mijn muis.’
‘Die gaat er ook uit, nu meteen!’
‘Zeker ook naar kostschool,’ flapt Pepijn eruit.
Vader Jan laat zich met een plof op de bank vallen en roept wanhopig: ‘Ik
word helemaal gek van mijn kinderen! Hoe kan een mens een hotel leiden
met zo'n zootje ongeregeld, zo'n bende?’ Hij leunt met zijn ellebogen op
zijn knieën, slaat zijn handen voor zijn gezicht en kreunt.’ (pp. 42-43)
De personages in de serieboeken van Vriens hebben een aantal vaste
karaktereigenschappen die in elk seriedeel onveranderd blijven. Toch zijn de
personages geen stereotiepen, soms doen ze onverwachte dingen en dat pakt de ene
keer goed uit, en de andere keer niet.

‘Ik ben geen Griffelauteur, maar ik schrijf toch echt geen pulp’1
Van triviale boekenseries worden weinig literaire eigenschappen verwacht. Van
Coillie benoemt de volgende kenmerken die veelvuldig in triviale serieboeken te
vinden zijn: een fragmentarische verhaalopbouw zonder duidelijke verhaallijn, een
makkelijke chronologische tijdsstructuur, een voorspelbare spanningsopbouw, een
overduidelijk auctoriaal vertelstandpunt met veel vertellerscommentaar, een vlakke,
overdreven of opgeklopte stijl met veel adjectieven, verklarende zinnen en clichés
en goedkope humor met een voorkeur voor gooi-en struikeltoestanden (Van Coillie,
2000, pp. 86-87).
In hoeverre komt Vriens' schrijfstijl nu met bovengenoemde punten overeen?

1

Uit: Interview met Jacques Vriens: Schoolmeester zonder klas (Pjotr van Lenteren).
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Verhaal-en spanningsopbouw
Vriens verhaalopbouw is zeker niet fragmentarisch. In beide series zijn de
verhaallijnen helder en goed te volgen. Om de verhaallijn vast te houden maakt
Vriens regelmatig gebruik van de personages die graag verslag doen. In De bende
van De Korenwolf is dat Joost, die dan als radioverslaggever naar voren treedt en op
humoristische wijze verslag doet van de ontstane situatie. Op die manier geeft Vriens
de lezer op speelse wijze een structurerende samenvatting van bijvoorbeeld de
voorgeschiedenis van een probleem. Een voorbeeld hiervan zien we in De ontsnapping
van de brullende muis:
‘Luisteraars, sinds een week heeft Nina Maassen een muis. Ze wilde graag
zo'n lief klein piepertje voor haar verjaardag. Maar haar vader, de heer Jan
Maassen, was fel tegen. “Geen beesten in mijn hotel!” riep hij. Na lang
aandringen van de rest van de familie, zélfs van oma, gaf de heer Maassen
toe. Vooral dankzij de bekende puber Pepijn Maassen. Die sprak namelijk
de historische woorden: “Ouwe, doe niet zo achterlijk, geef onze Nina
toch een muis.”
De heer Jan Maassen gaf eindelijk zijn toestemming, maar zei wel: “Zodra
de hotelgasten er last van hebben, laat ik dat beest los in het bos.”’ (p. 12)
Ook de serie De kinderen van het Kattenpleintje kent een personage dat graag een
en ander samenvat: Sjoerd. Hij stelt zich regelmatig op als een ware detective die
met een boekje in de hand feiten, veronderstellingen en mogelijke acties opsomt. In
tegenstelling tot Joost doet hij dat niet met humor. Sjoerd heeft een voorkeur voor
moeilijke woorden, waar de andere vaak commentaar op hebben.
Vriens kiest in zijn boeken voor een chronologisch tijdsverloop en hij maakt geen
tijdsprongen in het verhaal. Sporadisch wordt iets uit het verleden verteld, maar dat
is een uitzondering. Het tijdsverloop in de verhalen is hooguit enkele weken.
Zoals iedere andere serie hebben De bende van De Korenwolf en De kinderen van
het Kattenpleintje een aantal vaste elementen die in elk ver-
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haal terugkomen, zoals de setting van het verhaal en de personages. Door in ieder
deel de vaste seriekenmerken te benoemen kunnen de losse delen in willekeurige
volgorde worden gelezen. Vriens verwerkt de noodzakelijke serie-informatie soepel
in zijn verhalen en kiest daar verschillende manieren voor. Zo wordt in De bende
van De Korenwolf in ieder deel beschreven hoe de bende is ontstaan, wat het betekent
om in een hotel te wonen, hoe het dagelijkse leven eruit ziet en wat de belangrijkste
karaktereigenschappen van de hoofdpersonen zijn. Soms staat die informatie in het
begin van het verhaal, soms pas veel later; het verloop van het verhaal is daarbij
bepalend. Vriens heeft ook oog voor detail, zo kloppen bijvoorbeeld de beschrijvingen
van het interieur altijd en blijft de samenstelling van Nina's vriendengroepje hetzelfde.
Bij De kinderen van het Kattenpleintje heeft Vriens het zichzelf makkelijk gemaakt
door ieder boek te openen met een voorstelronde van de personages en een plattegrond
van het Kattenpleintje.
Sommige verhalen in Vriens' series hebben een voorspelbaar verloop omdat we
mogen vertrouwen op de goede afloop. Dus wordt een ontsnapte muis op tijd
gevangen, dieven worden ingerekend en ruzies bijgelegd. Een opvallend stijlkenmerk
van Vriens' serieboeken is dat het verhaal ondergeschikt is aan de beschreven
interacties. Wat de aandacht van de lezer vooral vasthoudt is de manier waarop de
personages tot oplossingen komen. Bij Vriens is de gelukkige afloop altijd het gevolg
van samenwerking en compromissen sluiten.

Vertelstandpunt en pedagogische boodschap
Vriens vertelt zijn verhaal voornamelijk door middel van dialoog. In een interview
geeft hij aan dat hij zich tijdens het schrijven zoveel mogelijk identificeert met zijn
personages: ‘Mijn vrouw zegt altijd dat ik zit toneel te spelen achter mijn computer’
(Ahles, z.j.).
Als er een probleem moet worden uitgelegd kiest Vriens nooit voor een auctoriaal
vertelstandpunt, hij geeft een van zijn personages het woord. Een mooi voorbeeld
daarvan staat in het eerste deel van De kinderen van het Kattenpleintje waarin opa
Deutz in enkele zinnen uitlegt wat dementie is, hoe hij dat beleeft en wat de gevolgen
kunnen zijn (Steffie en de mislukte inbrekers):
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‘Ze wil me wegdoen!’ roept opa verontwaardigd. ‘Gewoon wegdoen!’
‘Wegdoen?’ vraagt Steffie.
‘Ja, dat mens wil me hier weg halen en in zo'n tehuis voor ouwe lullen
stoppen. Ik heb hier altijd gewoond met mijn Riekie en hier ga ik dood.’
(...)
‘Maar opa,’ vraagt Max, ‘waarom moet u ineens naar zo'n eh...
ouwelullenhuis?’
‘Dat heet een verzorgingshuis,’ mompelt Sjoerd.
‘Weet je wat mijn dochter zegt?’ antwoordt opa. ‘Dat ik niet meer alleen
kan wonen, omdat ik af en toe het licht laat branden of vergeet om de
verwarming laag te zetten. Ze zegt dat ik raar ga doen.’
Steffie denkt aan vannacht, toen opa op zoek was naar zijn vrouw en ook
buiten in zijn pyjama liep. (p. 34)
Ook voor het overbrengen van zijn pedagogische opvattingen gebruikt Vriens geen
auctoriaal vertelstandpunt waarin hij de lezers specifiek wijst op de lessen die geleerd
moeten worden. Wel laat hij zijn personages meningen uitspreken die een duidelijke
pedagogische ondertoon hebben. Een voorbeeld daarvan staat in Max en de ontplofte
vriendschap waar Steffie Max erop aanspreekt dat hij zijn ruzie met Sjoerd niet heeft
uitgepraat: ‘Dus jullie doen gewoon of er niks gebeurd is, terwijl jullie elkaar half
vermoord hebben. Je moet het uitpraten met elkaar anders wordt het niks meer met
die vriendschap’ (p. 92).
Respectvol met elkaaromgaan is een rode draad in Vriens' boeken. Dat wordt het
meest zichtbaar in De bende van De Korenwolf waar de kinderen Maassen met de
paplepel wordt ingegoten dat ze beleefd moeten zijn tegen de gasten en het personeel.
Er wordt in principe altijd met respect over de gasten en meneer Goemie gesproken.
Een typerende bijnaam voor een heel vervelende gast wordt door de vingers gezien,
maar er wordt niet denigrerend over gasten gesproken en al helemaal niet over ober
Goemie.
Het is opvallend dat in het laatste deel van de serie, Het geheim van de zoenende
gasten, met dit uitgangspunt wordt gebroken. Wellicht heeft dat te maken met het
feit dat dit boek op een musical is gebaseerd waarin ver-
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haallijnen van eerdere boeken zijn samengebracht. In dit boek wordt de bende met
een gast geconfronteerd die een opmerking maakt over het uiterlijk van Pepijn. Eefie
pikt het niet en antwoordt ‘stoer’: ‘Meneer, mijn grote broer Pepijn moet zélf weten
wat hij aantrekt. Daar hebt u niks mee te maken.’ Nina doet er zelfs nog een schepje
bovenop: ‘Ik vind jou een stomme meneer’ (p. 29). Dezelfde situatie wordt beschreven
in De ontsnapping van de brullende muis. Maar daarin slikt Pepijn zijn ergernis over
de brutale gast weg en corrigeert hij Nina als zij het voor hem opneemt (p. 71).
Overigens wijkt Het geheim van de zoenende gasten ook op andere punten af van
de voorgaande delen. Goemie is bijvoorbeeld van bijfiguur hoofdpersoon geworden,
er lopen meer verhaallijnen door elkaar en oplossingen zijn hier en daar
ongeloofwaardig simpel, zoals het snel zingen van een lied om een boze gast over
te halen toch in het hotel te blijven. Ook stilistisch zit het verhaal minder sterk in
elkaar. Vriens gebruikt meer omschrijvingen, de dialogen lopen stroever en zijn
minder grappig dan we van hem gewend zijn. Het laatste deel heeft dan ook meer
triviale kenmerken dan de eerdere delen.
Ook in de serie De kinderen van het Kattenpleintje is respectvol omgaan met elkaar
een thema. In Max en de ontplofte vriendschap bijvoorbeeld is het Max die zijn
leeftijdgenoten erop wijst dat ieder zijn eigenaardigheden heef:
[We] hebben allemaal wel eens wat: jij loeit, Sjoerd doet soms autistisch,
Mei-Lan is verlegen en Steffie flapt er alles uit.’ (pp. 31-32)
De indruk zou kunnen ontstaan dat Vriens, weliswaar op zijn eigen wijze, een
duidelijke boodschap van verdraagzaamheid wil afgeven en zijn serieboeken daarom
vol staan met corrigerende opmerkingen. Dat is niet zo, er is volop ruimte voor
geplaag. Vooral binnen het gezin Maassen schromen ze niet om grappen ten koste
van anderen te maken.
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Humor
Een van de meest in het oog springende kenmerken van Vriens' teksten is het gebruik
van humor. Van Coillie omschrijft humor als ‘een spel van botsende elementen,
tussen wat gewoon is en wat ongewoon, tussen het aanvaardbare en de overtreding,
het verwachte en het onverwachte, tussen wat gezegd en wat bedoeld wordt’ (Van
Coillie, 2000 p. 95). Vriens gebruikt nauwelijks ‘roomtaartenhumor’ (Ghesquière,
2009, p. 180) of goedkope humor met een voorkeur voor gooi- en struikeltoestanden
(Van Coillie, 2000, p. 86) die in triviale serieboeken de boventoon zou voeren. Hij
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zoekt de humor in kleine gebeurtenissen zoals een grappige opmerking, of een
verspreking. In De bende van De Korenwolf is Nina een grote gangmaker wat dat
betreft. Haar kleuterlogica en gekluns met de
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taal staan garant voor menig grappige passage. Omdat ze beeldspraak nog niet begrijpt
is dit vaak het beginpunt van een grap. In De verdwijning van de mislukte barbie
bijvoorbeeld beschrijft Eefie een nieuw aangekomen meisje als ‘een Barbie’. Als
Nina het betreffende meisje ontmoet, vraagt ze in al haar onschuld: ‘Ben jij een
Barbie?’ (p. 36). Ook krijgt Nina de lachers op haar hand door haar grote broer te
imiteren als ze aankondigt net als Pepijn met haar geliefde op haar kamer te gaan
spelen (Het geheim van de verliefde hulpkok, p. 25). Vaste bron van taalgrapjes zijn
Nina's verbasteringen van woorden: een regisseur wordt een ‘regel zeur’, een coma
wordt een ‘kommaar’ en een kostschool een ‘kots school’.

Conclusie
In dit artikel werd een aantal kenmerken besproken die aan (triviale) serieboeken
worden toegeschreven en werd onderzocht in hoeverre die kenmerken in de
serieboeken De bende van De Korenwolf en De kinderen van het Kattenpleintje van
Jacques Vriens terug te vinden zijn.
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Een aantal kenmerken van triviale serieliteratuur zoals die benoemd worden door
Van Coillie en Ghesquière treffen we in Vriens' serieboeken aan. Zo is de
chronologisch opbouw van de verhalen eenvoudig, er zijn maar een beperkt aantal
verhaallijnen en is er altijd sprake van een happy
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end. Ook hebben Vriens' personages slechts enkele expliciete karaktereigenschappen
die in ieder seriedeel benadrukt worden en onveranderd blijven.
Toch kunnen de serieboeken van Vriens zeker geen triviaalliteratuur genoemd
worden. Vriens biedt de lezer meer dan een simpel verhaal met platte personages.
De verhalen staan dicht bij zijn beoogde lezers (kinderen tussen de acht en de twaalf
jaar) die mee kunnen leven met kleine avonturen die worden opgelost door samen
te werken. Het beperkte aantal karaktereigenschappen maakt het voor de lezer
makkelijk de beweegredenen van de personages te begrijpen. Vriens voorkomt
stereotypering door herhaaldelijk en op verschillende manieren te benadrukken dat
alle mensen goede en minder goede eigenschappen hebben.
Vriens treedt niet nadrukkelijk naar voren met wijze raad, maar laat in zijn verhalen
zien dat mondigheid een positieve eigenschap is en dat kinderen actie kunnen
ondernemen om problemen op te lossen. Daarbij is het belangrijk dat ieder zichzelf
mag zijn en er oplossingen gevonden worden door compromissen te sluiten. Daarnaast
laat Vriens zien dat een plagerijtje op zijn tijd geen ramp is en ook bij het leven hoort.
Vriens schuwt het aansnijden van maatschappelijke problemen niet, maar kiest wel
altijd voor een goede, of in ieder geval een hoopvolle afloop.
Stilistisch is Vriens een goede schrijver die het gebruik van adjectieven in de hand
houdt en ook niet onnodig door de knieën gaat en de lezer uitleg geeft waar dat niet
nodig is. Vriens schrijft veel dialoog en dat gaat hem goed af, de dialogen zijn goed
geschreven, geloofwaardig en sprankelend. In de verhalen speelt humor een
belangrijke rol. Een groot deel van de grappen zijn taal gerelateerd.
Jacques Vriens is een schrijver die met zijn hart schrijft, met oog voor wat kinderen
beweegt, wat ze raakt, wat ze willen en wat ze aankunnen. En dat is helemaal niet
zo gewoon.
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Primaire literatuur
De bende van De Korenwolf
Vriens, Jacques, De verdwijning van de mislukte barbie. Zesde druk. Houten,
Van Holkema & Warendorf, 2002.
Vriens, Jacques, Het geheim van de verliefde hulpkok. Achtste druk. Houten,
Van Holkema & Warendorf, 2004.
Vriens, Jacques, De redding van de zwevende oma. Zesde druk. Houten, Van
Holkema & Warendorf, 2004.
Vriens, Jacques, De vondst van het stiekeme circus. Zevende druk. Houten, Van
Holkema & Warendorf, 2005.
Vriens, Jacques, De jacht op de afgepakte sterren. Vijfde druk. Houten, Van
Holkema & Warendorf, 2005.
Vriens, Jacques, De ontmaskering van de zingende hotelrat. Vierde druk. Houten,
Van Holkema & Warendorf, 2005.
Vriens, Jacques, De ontvoering van de zwarte prinses. Tweede druk. Houten,
Van Holkema & Warendorf, 2006.
Vriens, Jacques, De vlucht van de knorrige kelner. Houten, Van Holkema &
Warendorf, 2008.
Vriens, Jacques, De ontsnapping van de brullende muis. Houten, Van Holkema
& Warendorf, 2010.
Vriens, Jacques, Het geheim van de zoenende gasten. Houten, Van Holkema &
Warendorf, 2011.

De kinderen van het Kattenpleintje
Vriens, Jacques, Steffie en de mislukte inbrekers. Tweede druk. Houten, Van
Holkema & Warendorf, 2013.
Vriens, Jacques, Max en de ontplofte vriendschap. Houten, Van Holkema &
Warendorf, 2014.
Vriens, Jacques, Mei-Lan en het geheim van snackbar De Belg. Houten, Van
Holkema & Warendorf, 2016.
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Secundaire literatuur
Ahles, K., ‘Vragen aan Jacques Vriens.’ Geraadpleegd op 2 september 2016
via https://trotsemoeders.nl/2014/08/vragen-aan-jacques-vriens-interview/
Coillie, J. van, Leesbeesten en boekenfeesten. Derde druk. Leuven,
Davidsfonds/Infodok, 2000.
Ghesquière, R., Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven, Acco, 2009.
Lenteren, P. van, ‘Interview met Jacques Vriens: Schoolmeester zonder klas.’
Geraadpleegd op 2 september 2016 via
http://degelukkigelezer.blogspot.nl/2011/09/interview-met-jacques-vriens.html
Pennen, W. van der, ‘Ik vind de Griffeljury elitair.’ Geraadpleegd op 2 september
2016 via
http://www.dbnl.org/tekst/_lit004199801_01/_lit004199801_01_0041.php
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‘Hoe verzint-ie het toch allemaal?’
Jacques Vriens
In de voorstelling ‘Hoe verzint-ie het toch allemaal?’ vertelde ik hoe ik schrijver
werd. Ik vertelde over toneel dat ik speelde in mijn jeugd in het hotel van mijn ouders,
en over mijn onderwijstijd en wat ik zoal meemaakte als meester (en hoe dat in mijn
boeken terecht kwam).
Ik ging dieper in op het thema ‘echtscheiding’, omdat ik daar vaak mee
geconfronteerd werd als meester. Ik kon er niet omheen om ook iets te zeggen over
de scheiding van mijn éigen ouders. Dat het zo moeilijk was om te kiezen omdat je
diep in je hart evenveel van je vader als je moeder houdt. Voor kinderen van nu is
dat vaak ook heel herkenbaar. Met dit lied kreeg ik de zaal muisstil

Echtscheidingslied
Ik zou mezelf het liefste
doormidden willen snijden
maar daar wordt een scheiding
wel erg bloederig van.
Want ik blijf het allerliefst
't allerliefst bij jullie beiden
maar jullie roepen steeds
dat dát écht niet kan.
Als jullie nou eens wachten,
het duurt niet meer zo lang,
tot ik groot genoeg ben
en het huis uit ga.
Want 'k weet wat nu gebeurt,
mijn tas staat al in de gang,
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de ene week bij moe
en de andere bij pa.
Maar dan ook niet stom doen
als ik kom logeren.
Niet zeuren over elkaar
tegenover mij.
Je vader maakte troep in huis, en liet heel vaak scheten.
Je moeder kon niet koken, het was niet om te vreten
Je vader speelde steeds de baas zat altijd maar te zappen
Je moeder kon't niet laten, met de buurman aan te pappen
Je vader peutert in zijn neus, zat veel te lang in bad
Je moeder gaf te veel uit, had in haar hand een gat
Je vader is een grote zak, ik wens hem in z'n graf
Je moeder is een valse heks, gelukkig ben ik van d'r af.
Maar dan ook niet stom doen
als ik kom logeren.
Niet zeuren over elkaar
tegenover mij.
dan wil ik beloven
dat ik zál proberen
te blijven houden
van jullie allebei.
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Brilletje, baardje
Annet Schaap
Het eerste wat ik dacht was: wat lijkt hij op m'n vader.
Ook zo'n baardje en zo'n bril, mijn vader is ook ooit onderwijzer geweest, mijn
vader heeft ook zo'n gemakkelijk ego van iemand die gewend is dat er altijd vanzelf
naar hem geluisterd wordt.
Ik moest meteen vier boeken tegelijk illustreren. Niet moest, mocht.
Ik mocht ook bij Van Holkema & Warendorf komen om kennis te maken en ik
weet nog hoe nerveus ik was, weet zelfs nog wat ik aan had: stoere kleren en grote
zwarte schoenen, om uit te stralen dat ik heus niet bang was.
Maar wat was ik zenuwachtig: Die rotschool met die fijne klas kwam uit toen ik
zelf 10 was. Die rotschool was míjn school: gedoe met conservatieve ouders, een
moderne meester, zo eentje had ik er ook, hip, met een baard en ook met een eend.
Meester, vader én beroemd schrijver dus. Ik stond te trillen in mijn Doc Martens.
Dag meneer Vriens.
Zeg maar Jacques hoor.
En ik mocht meteen zijn boeken illustreren! Meteen vier tegelijk!
Ik weet nog dat mijn eigen vader, die in die tijd nog wel wat vraagtekens had bij
mijn carrière-keuze, verwonderd trots was. Echt waar? Vier boeken tegelijk? Kun
je dat?
Eh, nou...
Weken heb ik aan die omslagen zitten werken. Ik wilde het zo verschrikkelijk
goed doen. Ze mochten op geen enkele andere illustrator lijken en
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ook niet op mijn eigen tekeningen, het moest allemaal beter en mooier, ik draaide
mezelf helemaal in een kramp. Ach die omslagen.
Toen ze klaar waren vond Jacques ze heel mooi. Daarin leek hij opeens niet zo op
mijn vader, die had altijd wel iets aan te merken. De uitgeverij had dat ook. Ze
moesten overnieuw.
Nog altijd als ik die omslagen zie, voel ik de zenuwen van toen. Ik heb er van
gedroomd, ik heb er niet van geslapen, het was mijn eerste grote opdracht. Na een
paar weken zag ik er niets meer in, maar heb ze toch opgestuurd. Jacques vond ze
prachtig.
De uitgeefster zei: nou vooruit maar.
Daarna werd het makkelijker. Het binnenwerk ging vanzelf, als ik eenmaal in het
verhaal was, tekende ik gewoon met de kinderen mee. Ik ging naar scholen om
kinderen te schetsen, maakte grote platen waar ze allemaal op stonden, die kwamen
voorin in ieder boek. Jacques was daar hartstikke blij mee, zei hij en hing ze boven
zijn bureau om later te helpen met schrijven (wie had ook al weer vlechten en wie
staartjes?). Hij was zo aardig en gul en hij werd een beetje mijn schrijver.
Vooral ook toen meester Jaap begon. Elke twee weken een verhaal in de Taptoe,
twee grote illustraties per maand.
Later speelden we samen in een slapstickachtig scènetje na hoe Meester Jaap
ontstaan is. Dat ik hem niet als zo'n saaie slechtgeklede doorsneemeester wilde
tekenen.
Toch niet met zo'n brilletje en zo'n baardje? Mijn váder heeft dat! Dat is toch niet
sexy!
Waarom mag het nou niet lekker groot, mannelijk en gespierd?
Maar zo ging het natuurlijk niet echt. Het was vanaf het begin wel duidelijk hoe
hij eruit moest zien: geen James Bond, geen behaarde Tarzan, maar broekje, bloesje,
brilletje, baard.
Je bedoelt dus gewoon net als jij zelf?
Eh... ja eigenlijk wel.
Maar dat wordt toch nooit een succes Jacques! Dat willen kinderen toch niet zien!
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Dat werd het wel, een succes. Vanzelf eigenlijk. En we begonnen samen op te treden
en te spelen - ook vanzelf geloof ik. We werden samen uitgenodigd, Jacques las voor
en ik tekende en tussendoor speelden we dan kleine toneelstukjes. Dat vond ik bijna
nog leuker dan dat tekenen.
Dan was ik dit en jij was dat. Jij de prins en ik het boze prinsesje. Jij de schrijver
en ik de boze illustratrice. Jij het jongetje en ik de boze juf. Eigenlijk altijd dat. Dan
maakten we heerlijk ruzie op het toneel en werden daarna weer goed op elkaar en
zongen een vrolijk lied.
‘Was dat nou echt?’ vroegen de kinderen soms. Nee hoor, het was maar gespeeld.
Zelfs toen hij in een scène mijn vader speelde (en o wat leek hij goed) en ik de
boze dochter, die een tekening kwam laten zien waar hij niets van begreep. En waar
ik zelf vroeger dan gekwetst naar mijn kamer sloop, kon ik nu fijn woedend
ontploffen:
Kíjk dan man, dat is geen leuke clown, dat is iemand in de gevangenis, ben je blind
of zo? Je mag nóóit meer een tekening van me zien!
Was dat nou echt? Eh... een beetje echt.
En dan maakten we het weer goed en zongen een vrolijk lied.
En later toen Fredrike, de muzikante, ook mee ging doen, werden we soms helemaal
een gezin, met twee dochters. Soms rebellerend tegen die ouwe man die er niks van
snapte, soms met elkaar ruziënd over wie hij de liefste vond.
En Jacques schreef maar en ik tekende en zo maakten we boeken en traden op en
maakten nog meer boeken en zongen weer:
Hallo ik ben Annet
Hallo ik ben Sjaak
We maken samen boeken
En dat doen we best vaak
Ik schrijf eerst de verhalen
Dat is een heel karwei
Daarna gaat zij ze lezen
En maakt er plaatjes bij
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Plaatjes bij? Pláatjes noem je dat? Dat zijn illustraties man, daar heb ik voor op de
kunstacademie gezeten, moet jij eens zien hoe goed je boeken het doen zónder die
plaatjes...!
En dan liet Cas een dia zien van een boek zonder plaatjes. Saai!
We kunnen niet zonder elkaar! zongen we dan de hele kinderboekenweek.
Maar voor elke dochter is het op een dag tijd om uit huis te gaan. En ik ben ook
gegaan. Eerst ging ik er met allerlei andere schrijvers vandoor, soms korter, soms
langer. En toen ging ik echt. Naar Amerika en naar Canada en ik ging trouwen met
een Canadees (met bril en baardje, maar ook heel harig en gespierd...). Jacques mocht
op mijn kat passen, maar ik was weg en ging allerlei projecten doen met allemaal
anderen en bijna nooit deden we nog iets met elkaar. Een Kattenpleintje, zo nu en
dan.
Misschien hoopte ik wel een beetje dat het niks meer zou worden, zonder mijn
plaatjes. Dat de oude man zou wegkwijnen in een tehuis voor vergeten schrijvers.
Maar zo ging het helemaal niet natuurlijk, integendeel. Zijn boeken werden verfilmd,
vermusicald, verachtbaand.
Ik kijk er naar van een afstandje, dan weer jaloers, dan weer heel trots.
En intussen zijn mijn oude omslagen (ach die omslagen...) vervangen door foto's,
want die sluiten beter aan bij de kinderen van nu... Zie het lied hieronder, wat ik
zong, samen met Fredrike op Jacques' jubileum, een paar maanden geleden. Ik kon
me fijn nog een keer heel boos op hem maken... en dat mocht. Dat mocht altijd
eigenlijk.
En intussen ben ik zelf een oude vrouw en heb ik zelf een zoon die mij zijn tekeningen
laat zien en woedend op me wordt.
Neehee! Dat is een robotverdelgingsmachine mama, ben je blind of zo? Je snapt
er helemaal niks van!
En ik snap er ook niks van. En zo hoort het ook.
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Ballade van de versmade illustratrice
Ze kwam nog maar net van de kunstacademie
En liep rond met haar mapje, zo groen nog als gras
Toen gebeld werd: we zoeken een illustratrice
Voor die rotschool, die rotschool met die fijne klas
Fijne klas, fijne klas
Wat ze als meisje al las
Nou toen mocht ze komen en ja hoor daar stond hij
Zo lang en zo knap en zo op zijn gemak
Hallo meneer Vriens... Ze stak bevend haar hand uit
Hij pakte die stevig en zei: zeg maar Jacques
Zeg maar Jacques, zeg maar Jacques
Wat een man, wat een pak
Zo werd ze de zijne, zijn illustratrice
Hij schreef en hij schreef en hij schreef maar en zij
Las alles zorgvuldig en pakte haar potlood
Haar pen en haar inkt, maakte er plaatjes bij
Plaatjes bij, plaatjes bij
Was nog een heel karwei
Samen naar 't boekenbal, samen het land door
Soms onder 't signeren dan keek ze opzij
Zag rijen met volk op zijn handtekening wachten
Maar ook, dacht ze stiekem, ook op die van mij
Die van mij, die van mij
Maar toen keerde het tij
Want ach, op een dag in een kinderboekwinkel
Zag ze een van hun boeken, maar wat was dat? Ze kreeg
Het er koud van: het omslag was enkel een foto
Waar waren haar plaatjes? Het boek dat was leeg
Het was leeg, het was leeg
Ach wat een verdriet
Ja er stonden wel letters in, maar plaatjes dus niet
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Zo daalde haar ster en de zijne die steeg
Musicals, achtbanen, Oscars, TV
Er kwamen wel boeken, maar met coolere tekenaars
En zij? Zij bleef thuis en ze deed niet meer mee
Niet meer mee, niet meer mee
En dan nog iets op ee
En omdat dit een smartlap is wordt het nog erger
Er kwam een groot feest met een heerlijk diner
Voor zijn jubileum, in Culemborg nog wel
En iedereen kwam. Werd zij ook gevraagd? N...

FREDERIKE:

Ja!
ANNET:

Hoezo ja?
FREDRIKE:

Nou je staat hier toch. Je bent dus ook uitgenodigd.
ANNET:

Ja maar het is leuker voor het lied als ik dat niet ben.
FREDRIKE:

Dat zal wel, maar het is gewoon niet waar. Andere dingen zijn ook niet waar. Je bent
zelf bij Jacques weggegaan.
ANNET:

Helemaal niet, ik...
FREDRIKE:

Je bent zelf met allerlei andere schrijvers gaan werken
ANNET:

Nou ja die paar schrijvers...
FREDRIKE:

Paar schrijvers? Moet ik ze allemaal noemen? Francine Oomen, Janneke Schotveld,
Manon Sikkel, Marieke Smithuis, Vivian den Hollander, Simon van der Geest, wie
niet eigenlijk. Je gaat zelf hartstikke vreemd.
ANNET:

Ik mag toch wel een beetje overdrijven.
FREDRIKE:

Een beetje? Pff. Je mag wel wat dankbaarder zijn.
ANNET:

Dankbaar hoezo?
FREDRIKE:

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 30

Nou omdat het met Jacques allemaal begonnen is met jou. Dankzij hem ben je een
bekende tekenaar geworden.
ANNET:

Dankzij hem wat een onzin. Okee, okee. Nou bedankt Jacques.
FREDRIKE:

Vooruit, zingen.
Ik kwam nog maar net van de kunstacademie
En ik wou illustreren, ik moest en ik zou
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Maar lieve Jacques, ik zal het niet vergeten:
Het begon met die rotschool, het begon dankzij jou
Dankzij jou, dankzij jou
Ook al ben ik niet trouw
Ik hou wel van jou
Fredrike ook trouwens
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Er was eens een meester die vertelde...
Sprookjes gezien door de ogen van Jacques Vriens
Carlien Vermeiren
Met titels als Lampkapje & de Wolf, Grootmoeder, wat heb je grote oren... en O,
mijn lieve Augustijn... is de liefde van Jacques Vriens voor sprookjes al snel duidelijk.
Vriens heeft niet alleen zelf sprookjes verzonnen, hij is ook succesvol met zijn
sprookjesbewerkingen voor kleuters vanaf vier jaar. Hij maakte bewerkingen van de
populairste sprookjes van Grimm, Perrault en Andersen, zodat ze beter (voor)leesbaar
en verstaanbaar zouden zijn voor jonge kinderen (Vriens, 2001, p. 7). Deze
sprookjesbewerkingen van de ‘sprookjesklassiekers’ uit onze westerse maatschappij,
staan in dit artikel centraal. De centrale vraag is in welke mate Jacques Vriens de
sprookjes naar zijn hand heeft gezet. Op welke manier realiseert hij zijn ambitie en
maakt hij de sprookjes toegankelijker? En waarom is het voor Vriens noodzakelijk
dat de sprookjes aangepast worden? Adaptaties of bewerkingen voor kinderen geven
steeds iets weer van de visie van de bewerker, zowel op het bewerkte verhaal als op
het doelpubliek. Door de sprookjes in de versie van Vriens te bekijken, kan dus heel
wat afgeleid worden over de manier waarop hij over sprookjes en zijn doelpubliek
denkt. Op deze twee hoofdvragen probeer ik een antwoord te zoeken door twee
sprookjesbundels van Vriens - Grootmoeder, wat heb je grote oren... en O, mijn lieve
Augustijn - te vergelijken met de volkssprookjes van de gebroeders Grimm (in de
versie van 1857) en de cultuursprookjes van Hans Christian Andersen.

Een maatschappij van herhaling
Wanneer we het hebben over adaptaties in de jeugdliteratuur kan dat voor enige
verwarring zorgen. De term ‘adaptatie’ kan ten eerste gebruikt worden voor het
proces van het omzetten naar een ander genre aan te
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duiden, dus bijvoorbeeld een filmadaptatie van een bekend boek. Adaptaties hebben
van bij het prille begin deel uitgemaakt van de kinder- en jeugdliteratuur. Niet enkel
populaire romans worden bewerkt; ook pretparken, computerspelletjes en andere
elektronische media zijn steeds vaker het resultaat van een vorm van adaptatie
(Hutcheon, 2006, p. xiii). Specifiek voor de jeugdliteratuur is een tweede betekenis,
namelijk het proces van het afstemmen op een ander publiek, dus bijvoorbeeld een
ridderroman geschikt maken voor lezers van tien jaar. Bij de sprookjesbewerkingen
van Vriens gaat het om adaptatie in de tweede betekenis: hij heeft ze aangepast om
ze geschikt te maken voor de jonge lezers van nu.

Belangrijk om op te merken bij een adaptatieonderzoek is dat een adaptatie niet
ondergeschikt is aan de brontekst. Daarmee sluit ik aan bij de positie van Linda
Hutcheon, die stelt: ‘to be second is not to be secondary or inferior.’ (p. xv) Het heeft
bijgevolg weinig zin om te spreken van een origineel en een bewerking - beter spreekt
men van verschillende versies, de sprookjes volgens Grimm, Andersen of Vriens want daardoor wordt al snel de indruk gewekt dat het origineel steeds beter is dan
een adaptatie daarvan. Dit zou kunnen impliceren dat adaptaties slechts het werk zijn
van na-apers, die niet kunnen tippen aan de eerste originele tekst. Zoals Paul Claes
(2011, p. 9) in de inleiding van Echo's Echo's ook aanhaalt: ‘In den beginne was het
woord. Toen kwam
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de herhaling’. Intertekstualiteit en herhaling vormen de kern van kunst en literatuur.
Zonder herhaling zou er geen sprake zijn van kunst; er is steeds een wisselwerking
van actie en reactie.
Sprookjesbewerkingen komen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw steeds
vaker voor (Joosen & Vloeberghs, 2008, p. 69). De reden waarom sprookjes vaak
het onderwerp van bewerkingen zijn, is niet zo moeilijk te achterhalen: iedereen
komt ooit wel een keer in contact met sprookjes, of je nu een sprookjesliefhebber
bent of niet. Sprookjes zijn overal en bekend bij zowel het jonge als oudere publiek.
‘Daarom wéét een auteur die een sprookje hervertelt of parodieert, dat zowel jonge
als oudere lezers het beoogde intertekstuele verband normaal gezien kunnen leggen.’
(p. 69) Sprookjes zijn met andere woorden dankbare verhalen om mee aan de slag
te gaan.
Jacques Vriens maakt dankbaar gebruik van de sprookjes van Grimm, Andersen
en Perrault. In het voorwoord van zijn sprookjesbundels neemt hij een voorschot op
de veranderingen die hij heeft aangebracht. Hij geeft aan dat hij is afgeweken van
de traditionele verhalen, want vaak zijn ‘de originele teksten van de sprookjes veel
te moeilijk voor jonge kinderen’ (Vriens, 2001, p. 7). Toch geeft hij aan dat hij zo
dicht mogelijk bij de bronteksten wil blijven: ‘Hierin schreef ik de sprookjes op zoals
ik ze zelf aan mijn kinderen vertelde. Ik heb geprobeerd dat te doen met respect voor
het oorspronkelijke verhaal (...).’ (p. 7) Er is duidelijk een spanningsveld aanwezig
in de sprookjes volgens Vriens: enerzijds wil hij graag de sprookjes naar zijn hand
zetten om ze toegankelijker te maken voor de jonge lezer; anderzijds heeft hij respect
voor de bronteksten en wil hij dus niet te ver afwijken van zijn voorbeelden.

De verhalen van Henricus, Roosje en Simon Singer
Aan de hand van een nauwkeurige vergelijking tussen de sprookjes volgens Grimm
en Andersen en de sprookjes volgens Vriens springt de manier waarop Vriens zijn
personages vorm geeft meteen in het oog. Wanneer ik nadenk over de personages
uit klassieke sprookjes, is het opvallend dat de lezer eigenlijk weinig te weten komt
over hen, zeker als je dat vergelijkt met personages uit (jeugd)romans vandaag. In
een
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roman krijgt de lezer vaak een inkijk in het uiterlijk en de gevoelens en gedachtegang
van de personages, waardoor je vaak ziet dat (hoofd)personages in romans een soort
van evolutie ondergaan; ze zijn veranderd door wat ze meemaken in het verhaal. Dit
noemt men round characters en in de meeste boeken van vandaag vind je zo'n
personage terug. Personages in sprookjes daarentegen zijn vlak, flat characters. Ze
worden getypeerd aan de hand van één opvallende eigenschap die aan het begin en
het einde van het sprookje nog steeds dezelfde is: Sneeuwwitje bijvoorbeeld is mooi
wanneer ze geboren wordt en ze is nog steeds mooi als de prins met haar trouwt met
haar haar als ebbenhout, haar huid zo wit als sneeuw (vandaar haar naam) en haar
lippen rood als bloed (Grimm, 2008, p. 165); de trouwe Johannes is een toegewijd
dienaar voor zijn koning doorheen het gelijknamige sprookje van Grimm en de keizer
uit De nieuwe kleren van de keizer is aan het begin van het verhaal even ijdel als
wanneer hij poedelnaakt op de straat heeft gelopen aan het einde van het sprookje.
De personages zijn archetypes en vaak hangt hun naam samen met één enkele
eigenschap. Soms kent de lezer niet eens de namen van bepaalde personages in de
sprookjeswereld: wie weet immers hoe de prins uit Raponsje heet? Of wie kent de
namen van de stiefzusters van Assepoester? Wie is de soldaat uit De Tondeldoos?
Ook de twee zusters uit Vrouw Holle worden uiterst beknopt beschreven bij Grimm:
Een weduwe had twee dochters: de ene was mooi en ijverig, de andere
lelijk en lui. Maar ze hield meer van de lelijke luie, omdat dat haar eigen
dochter was, en de andere moest al het werk doen en was de assepoester
van het huis. (p. 88)
Door het hele sprookje heen wordt er naar de dochters als ‘het meisje’ of ‘ze’
verwezen. Hun namen zijn kennelijk niet van belang.
Jacques Vriens gaat anders met de personages om. In de summiere stijl die
sprookjes eigen is, geeft Vriens meer diepgang aan de personages en krijgen ze ook
allemaal een naam. Het verhaal wordt op deze manier dichter bij de lezer gebracht.
Zo was er eens ‘een heel lief meisje. Ze heette Liesje, maar iedereen noemde haar
Roodkapje (...)’ (Vriens, 1996, p. 78). In het sprookje De nieuwe kleren van de keizer
maakt de lezer
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dan weer kennis met ‘twee vreemde mannen. Ze heetten Simon Singer en Peter Pfaff’
(p. 9) - een referentie die vooral ouders zal doen glimlachen. Doornroosje wordt
Roosje genoemd en haar ouders zijn koning Adelbert en koningin Amalia (p. 103)
- een betekenisvolle, koninklijke naam vooral voor Nederlandse lezers - de naam
van de soldaat uit De tondeldoos is Henricus (Vriens, 2001, p. 100). En ook de twee
zusjes uit Vrouw Holle krijgen een gezicht:
Er was eens een moeder die twee dochters had. Ze heetten Mira en Kira.
Mira was de liefste van de twee. Ze was altijd vrolijk en werkte hard in
het huis. Ze lapte de ramen, veegde de vloer en deed de afwas. Haar zusje
Kira was heel anders. Die kwam 's morgens laat uit haar bed, ging meteen
op de bank in de kamer liggen en brulde: ‘Mira, breng thee en een
boterham!’ Daarna ging ze voor de spiegel zitten om zich mooi te maken.
Als ze daarmee klaar was, plofte ze weer languit op de bank en zei: ‘Hèhè,
wat wordt een mens toch moe van al dat mooi zijn.’ (Vriens, 1996, p. 96)
Door de personages in sprookjes namen te geven, zorgt Vriens ervoor dat de figuren
heel wat concreter worden dan ze zijn in de sprookjes-versies van Grimm of Andersen.
Ze krijgen meer body, worden uitgesprokener en zijn zo ook toegankelijker in het
verhaal. Bovendien worden hier bepaalde relaties, het feit dat het eigenlijk gaat om
stiefzusters, weggelaten. Als je de twee fragmenten waarin de meisjes uit Vrouw
Holle beschreven worden bekijkt, zie je dat het fragment bij Vriens veel langer is
dan bij Grimm: wat in een paar woorden gezegd wordt bij Grimm, werkt Vriens veel
verder uit. Door die uitwerking van de personages worden de meisjes herkenbaarder
voorgesteld. Een aantal termen, zoals lui en ijverig, worden meteen indirect toegelicht
door de concrete voorbeelden die Vriens aanhaalt: de huishoudelijke taken van de
ene zus staan in schril contrast met de luiheid en oppervlakkigheid van de andere.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Vriens niet zo ver gaat dat hij de
personages uitwerkt als round characters die veranderen doorheen de sprookjes. De
personages maken nog steeds geen volwaardige innerlijke
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transitie door, maar worden vooral door hun namen meer leven ingeblazen.
Naast de naamgeving zorgt Vriens ook voor meer diepgang in de beweegredenen
van de personages door op sommige ogenblikken in het verhaal veel details toe te
voegen die de sprookjes toegankelijker maken voor kinderen. Het sprookje over
Raponsje is hiervan een representatief voorbeeld.
In het sprookje volgens Grimm is de rol van de ouders in Raponsje, hoewel de
twee bij het begin van het sprookje aanwezig zijn, miniem. Het sprookje opent met
een schets van een man en vrouw met een sterke kinderwens (Grimm, 2008, p. 47).
Wanneer hun wens vervuld wordt, is het koppel erg gelukkig om eindelijk een kind
te verwelkomen en ze danken God voor dit wonder. Wanneer de vrouw zwanger is,
kijkt ze uit over de tuin van haar buurvrouw, een toverheks, waar ze de mooiste
raponsjes zag (p. 47). Daar had ze geweldig veel trek in en zo werd ze elke dag
magerder, omdat ze wist dat ze nooit van die raponsjes kon eten, aangezien deze
enkel groeiden in de tuin van de toverheks. Wanneer haar man vraagt wat er aan de
hand is, antwoordt de vrouw: ‘Ach (...) als ik geen raponsjes uit de tuin achter ons
huis te eten krijg, ga ik dood.’ (p. 47) Dit kan de man niet laten gebeuren en hij steelt
raponsjes uit de tovertuin. En de volgende dag steelt hij er opnieuw. Maar dan komt
hij de toverheks tegen, die woedend is. De man legt uit dat zijn vrouw zou sterven
als ze geen raponsjes te eten krijgt en de heks sluit een overeenkomst met de man:
‘Maar ik stel één voorwaarde: je moet mij het kind geven dat je vrouw ter wereld
zal brengen. Het zal het goed hebben en ik zal ervoor zorgen als een moeder.’ (p.
47) En dan gebeurt er iets wat voor lezers van nu waarschijnlijk ondenkbaar is: ‘In
zijn angst beloofde de man alles, en zodra zijn vrouw bevallen was, verscheen de
toverheks; ze gaf het kind de naam Raponsje en nam het mee.’ (p. 47). In het verdere
verhaal van Raponsje komen de ouders niet meer aan bod. Zijn ze kapot van verdriet?
Proberen ze hun dochter terug te krijgen? Het blijft gissen.
In zijn bewerking maakt Jacques Vriens de inleiding veel langer dan in het sprookje
van Grimm en hij geeft meer tekst en uitleg bij de beweegredenen van de vader.
Bovendien krijgen de ouders een grotere functie in
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het vervolg van het sprookje. Ook voegt Vriens details toe die het verhaal eigentijdser
maken. We vergelijken:
Er waren eens een man en een vrouw. Ze wilden heel graag een baby'tje
en deden hun best om er eentje te krijgen. Ze waren lief voor elkaar,
wandelden veel in de maneschijn en lazen het boek Hoe krijg ik een
baby'tje?
Op een dag kwam de man thuis van zijn werk en zijn vrouw rende hem
stralend tegemoet. ‘Barend,’ riep ze vrolijk, ‘er groeit een baby'tje in mijn
buik. Ik ben bij de dokter geweest en die heeft het zelf gezegd (...). (Vriens,
2001, p. 40)
De inleiding van Vriens is ontdaan van de religieuze lading die de tekst van Grimm
heeft. Een informatief boek heeft God vervangen. Lief zijn voor elkaar en wandelen
in de maneschijn zijn ook zaken die typisch zijn aan het hedendaagse beeld van hoe
mensen zich ‘verliefd’ gedragen. Bovendien is hier ook sprake van een dokter, waar
Grimm er geen gebruik van maakt. De ouders van Raponsje hebben bovendien een
naam. De reactie van de man op het nieuws maakt het verhaal bovendien
toegankelijker en een stuk herkenbaarder: de man, Barend, neemt zijn vrouw Roelien
in zijn armen om met haar te dansen door de kamer, want ze ‘worden vader en
moeder’ (p. 40). Voor die vreugde is weinig plaats in het sprookje volgens Grimm.
Het stelen van de raponsjes wordt door Vriens ook anders gemotiveerd. Roelien heeft
tijdens haar zwangerschap immers elke avond zin in iets anders: spruitjes, karnemelk,
oude bananen, snotandijvie, frietjes met slagroom, schimmelkaas, zure pruimensoep
en haringen met pindasaus (pp. 40-41). Barend snapt er niets van - waarschijnlijk
net zoals de jonge lezer, moet Vriens gedacht hebben - en hij zoekt het gedrag van
zijn vrouw op in Hoe krijg ik een baby'tje?: ‘Het staat in het boek. “Moeders met
een baby in de buik willen ineens dingen eten die ze anders niet lekker vinden.”’ (p.
40) Met deze toevoeging speelt Vriens duidelijk in op de onwetendheid van kinderen
over een zwangerschap. Het is dan normaal om zin te hebben in vreemde hapjes. Dit
opent de weg naar de volgende stap in het verhaal, namelijk die ongelooflijke zin
van Roelien in de raponsjes uit de tuin van de toverheks.
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De vrouw wijst naar de raponsjes en zegt: ‘Die wil ik hebben, zo veel als maar kan.’
(p. 41) Barend definieert duidelijk wat ‘die daar’ zijn. Ook hier weer maakt Vriens
een toevoeging die kinderen kan helpen om een woord dat ze mogelijk niet kennen
te duiden. Vervolgens krijgt Roelien zo veel zin in raponsjes dat ze zegt te sterven
als ze er geen mag eten. Vriens gaat zelfs nog een stap verder wanneer de man
aanvankelijk tegenstribbelt, omdat hij ze niet zomaar wil stelen uit de tuin van de
heks: ‘Niets, ja maar (...) Hálen zeg ik, en vlug een beetje.’ (p. 41) De man die een
beetje schrikt van zijn vrouw gaat vervolgens naar de tuin en plukt er raponsjes,
waarna hij weer in zijn boek gaat kijken of zwangere vrouwen echt doodgaan als ze
geen raponsjes eten - het boek geeft hem in dit geval geen antwoord. Wanneer de
vrouw de raponsjes met mayonaise heeft verorberd, wordt de man de volgende dag
teruggestuurd - Roelien ziet er heel eng uit en trilt over haar hele lijf omdat ze meer
raponsjes wil eten - waarna hij de toverheks ontmoet. Die dreigt hem in een rapunzel
om te toveren als hij niet stopt met haar bloemen te plukken (p. 42). Daarna sluiten
de twee weer dezelfde deal: raponsjes in ruil voor het kind. Vriens legt echter wel
duidelijker uit waarom de vader instemt met de ruil: ‘Barend was zo bang dat zijn
vrouw dood zou gaan, dat hij antwoordde: “Goed, buurvrouw, jij mag ons kindje
hebben als ik maar rapunzels kan plukken”.’ (p. 43) Wanneer de heks de baby
vervolgens komt opeisen, gaat dat niet zo makkelijk als in het sprookje bij Grimm.
De ouders sputteren tegen en uiteindelijk besluit de heks dat de ouders elke maand
Rapunzel één keer mogen bezoeken. Daaropvolgend staat het verdriet van de ouders
kort centraal, waarna het verhaal verder gaat met één van de bezoekjes van de ouders
aan hun kind. Dan blijkt dat de heks Rapunzel opgesloten heeft in de toren op haar
twaalfde verjaardag, die Barend en Roelien wilden vieren met een gepast cadeau.
De ouders van Rapunzel zijn ontroostbaar als ze horen dat de heks hun dochter heeft
opgesloten en gaan naar haar op zoek. Opvallend is wel dat wanneer ze Rapunzel
vinden ze enkel dagenlang huilen en niets ondernemen om hun dochter te redden.
Dat zal Vriens waarschijnlijk een te grote afwijking gevonden hebben in vergelijking
met het traditionele plot van het sprookje. Later in het verhaal, als Rapunzel herenigd
is met de
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prins en alles goed gekomen is, krijgen we opnieuw informatie over de ouders van
Rapunzel:
En één keer in de maand kwamen Barend en Roelien op bezoek. Die waren
inmiddels oud geworden van verdriet. Maar nu ze hun dochter eindelijk
terug hadden, was hun verdriet voorgoed voorbij. En ze waren ook nog
opa en oma geworden. Dat vonden ze helemáál geweldig! (Vriens, 2001,
p. 50)
Vriens maakt de inleiding beduidend langer om goed uit te leggen waarom Rapunzel
nu net bij de toverheks terecht komt en hij ziet er niet van af om de ouders van
Rapunzel terug in het sprookje te schrijven aan het einde van het verhaal. Waarom
hij dat doet ligt denk ik voor de hand. Elke oplettende kleuter zal vragen waar de
mama en papa van Rapunzel gebleven zijn. En ze zouden willen weten waarom een
vader zo maar zijn dochter verruilt voor wat eten. Vriens lijkt er dan ook van overtuigd
te zijn dat op deze manier jonge lezers en luisteraars met minder vragen zullen blijven
zitten.
Als tweede component is duidelijk dat Vriens heel wat elementen toevoegt die
eigen lijken te zijn aan onze tijd: denk bijvoorbeeld aan de mayonaise of het boek
Hoe krijg ik een baby'tje? Deze toevoegingen maken het verhaal eigentijds. Zo vind
je trouwens in andere sprookjes ook heel wat moderne toevoegingen, waar de
hierboven vermelde namen van de oplichters uit De nieuwe kleren van de keizer een
goed voorbeeld van zijn: Singer en Pfaff zijn immers bekende merken van
naaimachines. Ook het kind dat in hetzelfde sprookje uitroept: ‘Ik zie zijn piemel!’
(Vriens, 1996, p. 14) als de koning poedelnaakt voorbij wandelt, toont aan dat Vriens
de sprookjes een eigentijdse en moderne draai wil geven die vooral terug te vinden
is in de details. De grote lijnen van de sprookjes zijn behouden, maar de eigentijdse,
moderne geest van Vriens is om elke hoek wel te vinden, wat de sprookjes vaak niet
enkel een herkenbare, maar ook humoristische toets geeft.
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Meester Vriens vertelt
Jacques Vriens past de sprookjes dus vooral op vlak van karaktertekening aan. Door
de personages meer diepgang te geven, zowel op het vlak van de naamgeving als op
het vlak van de beweegredenen voor hun handelingen, komen de personages meer
los van het papier en kan Vriens meer zijn ding doen met de sprookjes. Ook de taal
die hij gebruikt is daarbij een ondersteunende factor. Rest nu nog de vraag om een
verklaring te zoeken voor de veranderingen die Vriens aanbrengt: waarom is het
nodig om sprookjes toegankelijker te maken voor de jongste lezer van vandaag?
Uit de voorwoorden die Vriens opneemt in zijn sprookjesbundels kunnen we heel
wat informatie afleiden over de manier waarop hij denkt over sprookjes en over de
kinderen die sprookjes lezen of te horen krijgen. Vooreerst is hij ervan overtuigd dat
de sprookjes, zoals ze zijn opgetekend door de Grimms of bedacht door Andersen,
niet te begrijpen zijn door de jongste jeugd van vandaag. Ze zijn te moeilijk voor
jonge kinderen, stelt hij. Zijn reden om de sprookjes toch te blijven vertellen, blijkt
de boodschap te zijn die in de verhalen terug te vinden is: belangrijke levenslessen
die kinderen niet onthouden mogen worden. Hij legt uit: ‘In sprookjes wordt alles
verteld wat later in andere verhalen én in je eigen levensverhaal terugkomt. Liefde
en jaloezie, blijdschap en verdriet, geboorte en dood, vriendschap en eenzaamheid.’
(Vriens, 2001, p. 8) Bovendien vindt Vriens het voorlezen ervan belangrijk voor de
leesontwikkeling van kinderen: ‘Want alleen zo raken jonge kinderen vertrouwd met
letters, woorden en de opbouw van het verhaal. Het is een uitstekende voorbereiding
op het “echt” leren lezen.’ (Vriens, 2001, p. 8) Vriens moedigt het voorlezen sterk
aan. Kinderen moeten leren hoe verhalen werken en het toegankelijk en eigentijds
voorlezen van verhalen die bovendien belangrijke levenslessen bevatten, is daarvoor
ideaal. Jacques Vriens heeft dus een verlicht kindbeeld, waarin ‘een gewichtige rol
toegekend [is] aan de schoolse opvoeding, een ernstige aangelegenheid die echter
ook veel plezier verschaft’ (Joosen & Vloeberghs, 2008, p. 31). Er moet geleerd
worden, spelenderwijs weliswaar, en door sprookjes te lezen en te begrijpen krijgen
kinderen onderricht in wat het dagelijkse leven hen zal brengen.
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Conclusie
In dit artikel kon slechts summier ingegaan worden op de verschillende elementen
die Jacques Vriens in zijn sprookjes toevoegt of aanpast. Verdere studie is dan ook
onontbeerlijk om algemene conclusies te kunnen trekken. Uit deze studie is echter
gebleken dat Vriens vooral op vlak van karaktertekening afwijkt van de sprookjes
volgens Grimm en Andersen. Door middel van de naamgeving en een betere inkijk
in de beweegredenen van de personages slaagt Vriens erin om de flat characters uit
de sprookjes toch een meer toegankelijke en eigentijdse toets te geven. Hij benadert
de sprookjes met een zekere dichterlijke vrijheid om ze gemakkelijker te maken,
zodat ze voldoen aan het beeld dat hij heeft van kleuters en jonge lezers uit de
eenentwintigste eeuw. Zoals hij de sprookjes zelfs aanpaste ten tijde van ‘meester
Vriens’ en ‘papa Vriens’, zo schrijft hij ze nu ook op met zijn eigen twist en eigen
woorden. Dit alles doet hij met het nodige respect, want hoewel hij duidelijk een
eigen visie heeft op de sprookjes volgens Grimm en Andersen, bewaart hij grotendeels
het verhaal, omdat er belangrijke levenslessen in zitten die hij de kinderen van vandaag
niet wil onthouden. Met zijn hervertellingen van traditionele sprookjes is Vriens er
alvast in geslaagd om de sprookjes nieuw leven in te blazen, en dat kan alleen maar
aangemoedigd worden.
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