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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

1

Literatuur zonder leeftijd 102

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

5

De mens als verhaal
Life writing in de jeugdliteratuur
Wie vandaag de dag een boekwinkel binnenloopt, kan niet om de planken met
levensverhalen heen. Autobiografieën, biografieën en dagboeken zijn één van de
belangrijkste publicatietrends van de laatste twee decennia. Op het internet is het
vertellen van het eigen levensverhaal al even populair. Wie zoekt op het trefwoord
‘levensverhalen’, vindt verschillende links die mogelijkheden bieden tot het schrijven
over het eigen leven. Beide ontwikkelingen maken duidelijk dat het leven als verhaal
steeds belangrijker wordt voor steeds meer mensen. Ze onderschrijven daarmee wat
Jean Paul Sartre in 1938 al opmerkte in zijn debuutroman La Nausée, namelijk dat
het vertellen, vastleggen en delen van het eigen verhaal een noodzakelijke voorwaarde
is voor de identiteitsvorming van mensen. Dat geldt niet alleen voor volwassenen,
maar zeker ook voor jonge lezers. Autobiografische verhalen en dagboeken voor en
door kinderen en jongeren zijn misschien op het eerste gezicht minder zichtbaar,
maar ze zijn net als de autobiografieën in de literatuur voor volwassenen een
interessante trend in de hedendaagse jeugdliteratuur. Alle reden dus voor een
themanummer.
Na een overzicht van het aanbod in de Nederlandstalige jeugdliteratuur worden
verschillende life writing genres verder verkend. Ingrid van der Heijden en Helma
van Lierop-Debrauwer bespreken twee biografische prentenboeken uit de reeks van
het Gemeentemuseum Den Haag en uitgeverij Leopold, Monica Soeting gaat in op
fictieve en authentieke dagboeken, Chris Bulcaen laat zien dat ook schrijvers van
het jonge genre van de graphic novel vaak hun eigen leven als uitgangspunt nemen.
Aart Broek werpt een licht op de beren die een biograaf op zijn pad kan tegenkomen
en Annette de Bruijn vult in haar artikel dat perspectief verder aan door vier biografen
aan het woord te laten over hun inspiratiebronnen en over de do's en don'ts van een
biograaf. Sanna Lehtonen tot slot gaat in op een genre dat vooral onder
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meisjes en jonge vrouwen bijzonder populair is: fan fiction als een speculatieve life
writing, dat wil zeggen gericht op de toekomst in plaats van op het verleden en heden
zoals in (auto)biografieën het geval is.
Naast deze bijdragen over het thema, bespreken Léon Hanssen, Frauke Pauwels,
Tiny la Roi en Britta Jung jeugdboeken die een relatie hebben met het thema life
writing. Last but not least houden Sara Meerbergen en Harry Bekkering de
proefschriften van Sara Van den Bossche en Britta Jung tegen het licht. Zij
promoveerden op respectievelijk de canonisering van Astrid Lindgren in Nederland
en Vlaanderen en op recente Duitse jeugdboeken over dat land ten tijde van het
nationaalsocialisme, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.
Helma van Lierop-Debrauwer
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Echt gebeurd?
Life writing in de Nederlandstalige jeugdliteratuur
Helma van Lierop-Debrauwer
Zaterdag, 20 juni 1942
Het is voor iemand als ik een heel eigenaardige gewaarwording om in een
dagboek te schrijven. Niet alleen dat ik nog nooit geschreven heb, maar
het komt me zo voor dat later ik, noch iemand anders, in de
ontboezemingen van een dertienjarig schoolmeisje belang zal stellen. Maar
ja, eigenlijk komt dat er niet op aan, ik heb zin om te schrijven en nog veel
meer om m'n hart over allerlei dingen eens grondig en helemaal te luchten.
(Het Achterhuis, 2003, p. 13)
Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 juni 1942 - 1 augustus 1944 is ongetwijfeld het
beroemdste dagboek uit de (jeugd)literatuur. Het vertelt het verhaal van de Joodse
Anne Frank die met haar familie moest onderduiken om uit handen te blijven van
de Duitse bezetters. Ze overleefde de oorlog niet, maar door haar dagboek weten
vele volwassenen en jongeren wereldwijd ruim zeventig jaar na haar dood nog altijd
wie ze is. Het fragment laat zien dat Anne zelf aanvankelijk niet het idee had dat er
ook maar iemand later nog geïnteresseerd zou zijn in haar dagboek. Haar motivatie
om te schrijven is zuiver persoonlijk: ze heeft behoefte aan een vriendin met wie ze
vertrouwelijk kan worden en bij gebrek aan een echte kiest ze voor een papieren
kameraad. Ze is niet van plan het ooit door een ander te laten lezen. Dat idee verandert
in het voorjaar van 1944 na de oproep van minister Bolkestein om na de oorlog een
inzameling van dagboeken en brieven te houden. Op woensdag 29 maart 1944 schrijft
Anne: ‘Stel je eens voor hoe interessant het zou zijn als ik een roman van het
Achterhuis uit zou geven. Bij de titel alleen zouden de mensen denken dat het een
detectiveroman was’ (Het Achterhuis
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2003, p. 219). Na de toespraak van Bolkestein is Anne haar dagboek gaan
overschrijven en bewerken (p. 5).
Wat bij een vergelijking van de twee fragmenten uit het dagboek opvalt, is dat
Anne kennelijk een verschil ziet tussen een dagboek en een roman in termen van
privé en publiek. Hoewel ze het niet hardop zegt, lijkt Anne te suggereren dat, wil
een levensverhaal interessant zijn voor andere lezers dan de schrijver zelf, feiten
alleen niet genoeg zijn: gebeurtenissen moeten worden bewerkt tot een
gefictionaliseerd verhaal. Het onderscheid dat Anne hier onbewust maakt tussen
dagboek en roman is niet vanzelfsprekend, integendeel. De spanning tussen life
writing genres zoals het dagboek aan de ene en (auto)biografische romanvormen aan
de andere kant, is een van de belangrijkste aandachtspunten in life writing onderzoek,
zeker nu vandaag de dag de grenzen tussen beide genres voortdurend worden verkend,
ook in de jeugdliteratuur.
In wat volgt bespreek ik een aantal prominente voorbeelden van life writing genres
in de hedendaagse Nederlandstalige jeugdliteratuur. Bij een aantal zal ik verwijzen
naar andere artikelen in dit themanummer die dat specifieke genre scherper belichten.
Deze bijdrage biedt een overzicht en gaat vooral in op de vraag hoe schrijvers van
life writing omgaan met de spanning tussen feit en fictie. Een belangrijk begrip in
dit verband is authenticiteit.

Authenticiteit
Life writing is een begrip dat zich niet gemakkelijk laat afbakenen. In een van de
belangrijkste studies op dit gebied hanteren Smith en Watson (2010, p. 4) een brede
omschrijving als uitgangspunt voor hun onderzoek naar de (auto)biografie: ‘We
understand life writing as a general term for writing that takes a life, one's own or
another's, as its subject. Such writing can be biographical, novelistic, historical or
explicitly self-referential and therefore autobiographical.’ De overeenkomst tussen
life writing genres is het onderwerp - het eigen leven of dat van een ander - het
verschil zit in de vorm en vooral de mate van authenticiteit. Dit concept wordt veel
gebruikt in life writing studies, maar zelden nauwkeurig gedefinieerd. In algemene
termen gesproken heeft authenticiteit betrekking op betrouwbaarheid. Binnen onder-
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zoek naar autobiografisch schrijven impliceert authenticiteit dat lezers verwachten
en aannemen dat de gebeurtenissen in het verhaal daadwerkelijk ervaren zijn door
degene die erover vertelt. Philip Lejeune (1975) spreekt in dit verband van het
‘autobiografische pact’, het verbond tussen schrijver en lezer dat tot stand komt
wanneer de tekst de lezer de verzekering geeft dat de auteur dezelfde is als de verteller
en de hoofdpersoon. Smith en Watson (2010, pp. 236-237) relateren het concept om
die reden aan autoriteit, in de betekenis van in de positie zijn om dit verhaal te
vertellen. Een levensverhaal is volgens hen authentiek als de persoon die het vertelt
het recht heeft om dat te doen.
Voor historici heeft authenticiteit vooral te maken met de controleerbaarheid van
historische feiten, met het kunnen scheiden van feit en fictie. Dat is niet altijd
eenvoudig, omdat life writing genres gebruik maken van narratieve technieken en
feit en fictie vermengen. Volgens Kersten (2011, p. 19) heeft het postmoderne
experiment met de vorm van de biografie vandaag de dag geleid tot een toename in
(auto)biografische fictie. Auteurs voelen zich steeds vaker beperkt door de conventies
van de traditionele (auto)biografie en proberen de grens die gewoonlijk tussen deze
genres en fictie wordt getrokken op te rekken.
Tot slot kan authenticiteit ook gedefinieerd worden in relatie tot het gedrag en de
taal van mensen.1 Deze vorm van authenticiteit is mogelijk van groter belang in
jeugdliteratuur dan in literatuur voor volwassenen. De belangrijkste vraag hier is of
de stem van het kind of de jongere die het verhaal vertelt door de lezers als
representatief wordt gezien voor de taal van kinderen en jongeren van die leeftijd.

Oorlogsverhalen
Historische authenticiteit speelt een grote rol in alle vormen van life writing, maar
schending ervan zorgt bij autobiografische verhalen over (oorlogs)trauma's vaak
voor meer en emotionelere reacties dan bij andere subgenres.

1

Met dank aan Sanna Lehtonen die in de cursus Life writing aan de master Jeugdliteratuur
van de Universiteit van Tilburg het concept ‘authenticiteit’ verhelderde door onderscheid te
maken naar ‘authenticity of experience’, ‘historical authenticity’ and ‘(socio)linguistic
authenticity’. Ook Marloes Schrijvers (2013) maakt deze onderverdeling.
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Lezers voelen zich bedrogen als verhalen over dergelijke traumatische gebeurtenissen
gedeeltelijk of geheel verzonnen blijken te zijn, zoals de wereldwijd bekende
controverse rondom het testimonio van Nobelprijswinnares Roberta Menchú
(Lauritzen, 2004) laat zien.
Autobiografische oorlogsverhalen behoren ook tot de bekendste en vroegste
voorbeelden van life writing in de Nederlandstalige jeugdliteratuur. Ze verschenen
vanaf de jaren zeventig toen auteurs die de oorlog als kind hadden meegemaakt,
soms tegen wil en dank,2 begonnen te schrijven over hun ervaringen. Klassieke
voorbeelden zijn De schuilplaats (1974) van Johanna Reiss en Wie niet weg is, wordt
gezien (1981) van Ida Vos. In alle gevallen zijn de historische gebeurtenissen
ondergeschikt aan de persoonlijke herinneringen van de auteur aan de kindertijd. De
historische context wordt steeds gegeven, maar de verhouding tussen de historische
achtergrond en de belevenissen en gevoelens van de hoofdpersonages en de
mogelijkheid ze uit elkaar te halen, loopt wel uiteen (Van Lierop-Debrauwer, 1997,
p. 411). In Wie niet weg is, wordt gezien wordt de historische authenticiteit in het
verhaal zelf benadrukt doordat aan het begin van de hoofdstukken krantenknipsels
opgenomen zijn die de gevolgen van de Neurenberger wetten voor de joden laten
zien. In De schuilplaats zijn de historische feiten losgemaakt van het verhaal en
samengebracht in een inleiding. Waar de verhalen zelf niet altijd laten zien dat het
gaat om de eigen ervaringen van de auteur, wordt het autobiografische pact
onderstreept door de paratekst.
De boeken van Johanna Reiss en Ida Vos benadrukken de allesoverheersende
invloed van de oorlog op een kinderleven. Vanaf halverwege de jaren negentig
verschenen de jeugdherinneringen van Rita Verschuur. In de eerste twee delen, Hoe
moet dat nu met die papillotten (1993) en Mijn hersens draaien rondjes (1994),
brengt Verschuur de jaren 1940-1945 dichtbij. De oorlog speelt daarin
vanzelfsprekend een rol, maar voor de kleine Rita heeft de scheiding van haar ouders
een minstens zo grote impact. De boeken

2

In het voorwoord van Wie niet weg is, wordt gezien (1981) beschrijft Ida Vos hoe ze
geworsteld heeft met het schrijven van het boek en dat ze haar jeugdherinneringen enkel
heeft kunnen opschrijven omdat ze in het heden ontwikkelingen zag die wezen op een
mogelijke herhaling van de geschiedenis: ‘Omdat het niet voorbij is, omdat in vele delen
van de wereld kinderen worden vervolgd, gemarteld en gedood. Daarom! (...) Daarom heb
ik doorgezet, al kostte het schrijven van dit boek me heel wat slapeloze nachten.’ (Vos, 1981,
z.p.)
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laten zien dat het leven ondanks de buitengewone omstandigheden voor veel mensen
min of meer gewoon doorging. Door de korte zinnen in de tegenwoordige tijd geeft
Verschuur op een interessante manier vorm aan haar herinneringen. Er wordt niet
uitgelegd wat een kind wel waarneemt, maar nog niet begrijpt en de lezer krijgt de
indruk een dagboek te lezen. Hoewel het hierdoor lijkt alsof Verschuur bij het
oproepen van haar jeugdherinneringen de volwassene in zichzelf heeft uitgeschakeld,
is de volwassen auteur in de keuze van compositie en stijl juist sterk aanwezig. Ze
construeert als het ware het verleden door middel van haar verbeelding en geeft
daarmee vorm aan de inmiddels gangbare opvatting binnen life writing onderzoek
dat herinneren altijd een herinterpretatie is van het verleden vanuit het heden (Smith
& Watson, 2010, p. 22).

De stem van jongeren zelf
De historische werkelijkheid is met autobiografische verhalen over de Tweede
Wereldoorlog in de Nederlandstalige jeugdliteratuur goed vertegenwoordigd, maar
de hedendaagse realiteit was volgens Edward van de Vendel (2006, p. 126) lange
tijd onzichtbaar:
Waar zijn de Nederlandse romans over Kosovo en Mladic? In welke boeken
is Janita van veertien van de zwarte praktijkschool de hoofdpersoon? Waar
is de Volendambrand in de literatuur te vinden? Waar wordt vanuit
uitgeprocedeerde asielzoekers geschreven, ama's, jongeren op een
detentieboot?
Om schrijvers maatschappelijk meer te engageren en jongeren te enthousiasmeren
voor literatuur initieerde hij in 2006 de Slash-reeks, boeken geschreven door bekende
auteurs op basis van levensverhalen van jongeren. Dit project van zogenaamde
‘collaborative life writing’ (Smith & Watson, 2010, pp. 264-265) heeft inmiddels
veertien boeken voortgebracht. De achtergrond van de jongeren die hun verhalen
vertellen, is heel verschillend. De gelukvinder (2008), geschreven door Edward van
de Vendel zelf in samenwerking met Anoush Elman, vertelt het levensverhaal van
een Afghaanse vluchteling tegen de politieke achtergrond van de onderdrukking door
de
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Taliban in Afghanistan aan de ene en de Nederlandse maatschappij kort na de moord
op Pim Fortuyn aan de andere kant. Ik ben Alice (2010) van Jan Simoen en Alice
Dupont is het verhaal van een jonge studente met anorexia nervosa. De andere boeken
uit de serie gaan onder meer over een jonge transgender, een jongen die als
drugsdealer in een buitenlandse gevangenis moet zien te overleven en een meisje dat
opgroeit in een illegaal kindertehuis.
De auteurs benadrukken dat alles wat verteld wordt echt is gebeurd, maar geven
ook aan dat de gebeurtenissen soms zijn gefictionaliseerd en dat ze gebruik maken
van romantechnieken zoals veranderingen in de chronologie en verzonnen personages.
Omdat niet duidelijk is waar de romans afwijken van de historische realiteit, is het
vaststellen van de authenticiteit gecompliceerd en dat is wat sommige recensenten
ondanks hun lof voor het project toch irriteert. Naar aanleiding van De gelukvinder
merkt Karel Berkhout (2008) in de NRC op dat ‘in een boek dat zo nadrukkelijk
wordt gepresenteerd als “echt gebeurd”’ beter mag worden aangegeven wat feit en
wat fictie is. De authenticiteit kan nu vooral worden afgeleid uit de toestemming die
alle jongeren de auteur hebben gegeven om hun verhalen te publiceren.
Niet in de Slash-serie opgenomen, maar wel een boek met een vergelijkbare opzet
is Dansen voor je leven van Meysam Noori en Kristien Dieltiens (2012). Meysam
kreeg bekendheid door het televisieprogramma So you think you can dance en heeft
daarna zijn levensverhaal verteld aan Kristien Dieltiens. Net als Anoush Elman is
Meysam Noori een Afghaanse jongen die omwille van het Talibanregime naar
Nederland is gevlucht. Zijn vader en broer zijn in Kabul verdwenen en hij moet
samen met zijn moeder, broertje en zusje een nieuw leven opbouwen in een land
waar alles anders is dan hij gewend was. In Dansen voor je leven is meer dan in de
Slash-reeks het proces van collaborative life writing zichtbaar en wordt ook de
onmogelijkheid om zich alles te herinneren zoals het was meer benadrukt.
Wat het project van Van de Vendel en het boek van Dieltiens bijzonder maakt, is
dat gestreefd wordt naar authenticiteit van taal en gedrag door jongeren zelf een stem
te geven. Jeugdliteratuur gaat van oudsher over kinderen en jongeren en wordt voor
hen geschreven, maar het zijn volwassenen die de verhalen schrijven. Dat is in deze
boeken feitelijk niet anders. Hoewel de toestemming van de jongeren een aanwijzing
is dat ze zich in de
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woorden van de volwassen auteur herkennen, verandert dat niets aan het feit dat het
een gemedieerd verhaal is. Dat is anders in twee recente vormen van life writing
binnen de jeugdliteratuur: fan fiction (zie de bijdragen van Sanna Lehtonen en Tiny
la Roi in dit nummer) en het ABCyourself-project, opnieuw een initiatief van Edward
van de Vendel. Waar fan fiction een typisch internetfenomeen is, kunnen de blogs
die jongeren binnen ABCyourself schrijven over de dingen die ze meemaken,
gepubliceerd worden bij uitgeverij Lemniscaat. Inmiddels zijn er daadwerkelijk al
zes boeken verschenen, waaronder Heej Maisje! (2012) van Iduna Paalman (zie La
Roi, 2012). De blogs kunnen autobiografisch zijn, maar dat hoeft niet.

(Auto)biografische prentenboeken en graphic novels
Verhalen over het eigen leven of dat van anderen worden in de hedendaagse
beeldcultuur in toenemende mate niet meer alleen verteld in woorden, maar ook in
beelden (Smith & Watson, 2010, pp. 167-168). In de jeugdliteratuur heeft het beeld
door middel van het prentenboek overigens altijd al een grote rol gespeeld. Een
nieuw, sterk opkomend genre, eerst in de volwassenenliteratuur, maar steeds
duidelijker ook in de jeugdliteratuur is de graphic novel. Recentelijk zijn in beide
genres interessante voorbeelden van life writing verschenen. Niet verbazingwekkend
gezien de woord/beeld-interactie in beide genres is dat het daarbij vooral gaat om
levensverhalen van kunstenaars. Zo startte het Gemeentemuseum in Den Haag samen
met uitgeverij Leopold in 2010 een serie prentenboeken over beroemde kunstenaars
en kunstobjecten. Ze zijn geschreven en getekend door bekende schrijvers en
illustratoren en ontstaan naar aanleiding van een tentoonstelling over deze kunstenaars
in het museum. Inmiddels zijn er meer dan vijftien boeken verschenen over
kunstenaars als Piet Mondriaan, Wassilly Kandinsky, James Ensor, Alexander Calder
en Egon Schiele. Zowel met woorden als in tekeningen worden leven en werk
verbeeld. Hoewel het zichtbaar gaat om fantasieverhalen, zijn er tal van tekstuele en
visuele allusies naar de werkelijkheid. Neem Meneer Kandinsky was een schilder
van Daan Remmerts de Vries uit 2012. Het fantasiekarakter is vanaf de eerste
bladzijde duidelijk wanneer een klein blauw paardje ontsnapt uit het schilderij waaraan
meneer Kandinsky bezig is. Dit fictionele personage is echter tegelijkertijd een
verwijzing naar
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de Blaue Reiter, een groep schilders waartoe Kandinsky tussen 1911 en 1914
behoorde. In het prentenboek is het blauwe paardje de inspiratiebron van de schilder
die hem stimuleert om de overgang te maken van figuratief naar abstract schilderen.
In het samenspel tussen tekst en beeld wordt verteld hoe Kandinsky in zijn werk
steeds zocht naar nieuwe vormen van expressie. In de bijdrage van Van der Heijden
en Van Lierop-Debrauwer verderop in dit nummer staan twee andere prentenboeken
uit deze reeks centraal.
Schildersbiografieën komen ook voor in de graphic novel, een genre dat de laatste
jaren nadrukkelijk om aandacht vraagt, maar dat zich maar moeilijk laat afbakenen
(Bulcaen, 2011). De graphic novel voor de jeugd heeft wat weg van een contradictio
in terminis, omdat in definities vaak de volwassen, serieuze thematiek als
onderscheidend kenmerk gezien wordt (Geerts, 2010). Het genre lijkt een typisch
crossover karakter te hebben en aantrekkelijk te zijn voor zowel jongeren als
volwassenen (Terhell, 2014). Twee recente graphic novels over het leven en werk
van twee van de beroemdste Nederlandse schilders zijn Rembrandt (2013) van Typex
(pseudoniem van Raymond Koot) en Vincent (2012) van Barbara Stok. Maar het
genre biedt meer dan biografische boeken over schilders. Veel auteurs gebruiken de
graphic novel om over het eigen leven te schrijven. Terhell (2014) noemt onder meer
Dansen op de vulkaan (2012) van Floor de Goede, een roman over eenzaamheid en
onzekerheid. Chris Bulcaen gaat in dit nummer verder in op de opmars van de graphic
novel als een vorm van life writing.
Deze bijdrage begon met de vaststelling dat autobiografische verhalen over de
Tweede Wereldoorlog een van de vroegste vormen van life writing voor kinderen
en jongeren waren. Deze historische periode is ook aanwezig in het relatief nieuwe
genre van de graphic novel. Een bijzonder voorbeeld is Achter de kawat (2010) van
Charles Burki (1909-1994). Tijdens de oorlog tekende Burki als krijgsgevange het
dagelijks leven in het Jappenkamp waar hij vast zat. Na de oorlog schreef hij woorden
bij de tekeningen. Eveneens in 2010 verscheen De kleuren van het getto van Aline
Sax en Caryl Strzelecki. Het verhaal vertelt over de Joodse opstand in het getto van
Warschau in 1943 vanuit het perspectief van het fictieve personage Misja, maar
verwijst ook naar historische gebeurtenissen en figuren.
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Een breed palet
De voorbeelden van Nederlandse life writing voor kinderen en jongeren laten zien
hoe verschillend wordt omgegaan met de verhouding tussen feit en fictie, zowel in
woord als in beeld. Ze tonen hoe groot de variatie binnen life writing is en hoe de
authenticiteit van de ervaring, de historische en de sociolinguïstische authenticiteit
op heel diverse manieren vorm krijgen. De grootste uitdaging voor life writing genres
in de jeugdliteratuur ligt onmiskenbaar in het geven van een stem aan jongeren zelf.
Deze bijdrage begon met Het Achterhuis dat zeventig jaar nadat Anne Frank haar
gedachten aan het papier toevertrouwde nog altijd het meest indrukwekkende
voorbeeld is van gepubliceerde life writing door een jongere.
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De kunst van de biografie: tussen literatuur en wetenschap
Vier biografen aan het woord over opvattingen, bronnen, valkuilen
en zonden1
Annette de Bruijn
Het zijn hoogtijdagen voor biografie: biografieën over sporters, politici, schrijvers
en kunstenaars gaan als zoete broodjes over de toonbank. ‘Biografie’ betekent letterlijk
‘leven schrijven’, of ‘life writing’, en het lijkt een eenduidig genre. In Biography: A
Very Short Introduction (2009) stelt Hermione Lee echter vast dat het genre nauwelijks
in een definitie te vangen is. Zelfs op de meest algemene definitie als ‘het verhaal
van een persoon verteld door iemand anders’, bestaan allerlei uitzonderingen (p. 6).
De keuzes in onderwerpen, vormen, functies en stijlen zijn binnen biografie zeer
divers. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de verschillende metaforen voor
biografie, variërend van ‘het portret’ tot ‘de autopsie’ (pp. 1-3). In de geschiedenis
van de twintigste-eeuwse biografie staat steeds de vraag centraal: welke mogelijkheden
zijn er om inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid van een leven? De
wetenschappelijke en de literaire benadering vormen de twee hoofdrichtingen in het
beantwoorden van die vraag, waarbij moderne biografie in de praktijk altijd een
combinatie van beide is (Fontijn, 1992, p. 40).
Om inzicht te krijgen in het werk van biografen, de opvattingen die ze hanteren,
en hoe die tot uitdrukking komen in hun werk, vroegen we enkele biografen naar
hun aanpak: de inspiratiebronnen, het gekozen concept, het bronnenmateriaal, de
valkuilen en de grootste zondes bij het schrijven van een biografie. Ook vroegen we
ze of er, in hun idee, specifieke eisen zijn voor een schrijversbiografie en hoe ze dat
zien bij een biografie van een jeugdliterair auteur. Monica Soeting, Joke Linders,
Janneke van der Veer en Joep

1

Helma van Lierop en Bea Ros stelden de vragen voor de biografen op; Bea Ros verzamelde
ook de antwoorden. Bijzondere dank gaat dus naar hen beiden uit.
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Boerboom deelden hun keukengeheimen met ons. Aan het eind van deze bespreking
vindt u een beknopt overzicht van het werk van deze biografen, waar in hun
antwoorden ook regelmatig naar wordt verwezen. Aart Broek liet zich door onze
vragen inspireren om een artikel te schrijven over de struikelblokken voor een biograaf
(zie elders in dit nummer). Welke mogelijkheden benutten de biografen om inzicht
te krijgen in de complexe werkelijkheid van een leven? Hoe verhouden de opvattingen
van de vier biografen zich tot elkaar? En hoe verhouden ze zich tot bredere
vraagstukken met betrekking tot biografie?

De biografen en hun inspiratiebronnen
Elke biograaf heeft impliciete en expliciete ideeën over wat biografie inhoudt en
ieder van hen verhoudt zich daarmee tot bredere opvattingen over het genre. Om een
eerste algemene indruk te krijgen van wat ‘onze’ vier biografen waarderen in
biografie, vroegen we ze naar hun inspiratiebronnen. Monica Soeting noemt allereerst
Cécile en Elsa, strijdbare freules (2015) van Elisabeth Leijnse als inspiratiebron:
‘De biografe laat zien hoeveel verschillende meningen er op elk gegeven moment
bestaan en dat mensen telkens veranderen. Ze doet dat zonder al te veel verklaringen,
ook omdat er vaak domweg geen verklaringen te vinden zijn. Ik weet niet of ik zelf
zoveel afstand heb kunnen houden tot mijn onderwerp.’ Daarnaast noemt ze Hölderlin:
Ein Roman (1976) door Peter Härtling, en biografieën door Richard Holmes, beide
‘romantische’ biografen: ‘Holmes schreef ooit dat de zin van het biograferen ligt in
je inleven in een andere tijd, een andere plaats en een ander leven.’ Dat is ook voor
Soeting de charme - en vaak ook het nut - van een biografie, ‘omdat ik ook altijd
nieuwsgierig ben hoe andere mensen hun leven geleefd hebben, met bepaalde
problemen zijn omgegaan of zich tot dichter of wat dan ook gemaakt, of
“gefashioned”, hebben.’ Soeting waardeert dat Härtling en Holmes beide zeer
aanwezig zijn in hun biografieën, wat volgens haar een aangenaam emotioneel effect
heeft. ‘En omdat ze allebei kunnen relativeren en om zichzelf kunnen lachen - Holmes
iets meer dan Härtling - ontaarden hun romantische biografieën nooit in onrealistische
hagiografieën. Ik zou ook heel graag een romantische biografe willen zijn.’
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Voor Joke Linders is allereerst de biografie Virginia Woolf (1996) van Hermione
Lee een inspiratiebron, ‘omdat Lee alle aspecten van de tijd, de omstandigheden en
de persoonlijkheid van Woolf weet te belichten.’ Ook zij vindt Richard Holmes
inspirerend: ‘Zijn Footsteps2 leert je letterlijk in andermans schoenen te staan. Zeer
goed handvat voor biografen en life writers.’ Linders noemt ten slotte nog Maaike
Meijers biografie M. Vasalis (2011) die ze bijzonder knap en inlevend vindt, hoewel
op onderdelen te uitgebreid, en de biografie van Geert Van Oorschot (2015) door
Arjen Fortuin: ‘omdat hij de man zo goed neerzet, als uitgever, als tragische
persoonlijkheid, als volhouder. Fijn geschreven ook, toch een heel belangrijk
criterium. Je moet de aandacht van de lezer ook weten vast te houden door de taal.’
Janneke van der Veer waardeert onder andere de biografie van Pim Boellaard
(2008) door Jolande Withuis, Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt de geschiedenis van haar schrijverschap (1999) door Joke Linders, en de biografie
van Helene Kröller-Müller (2010) door Eva Rovers. Voor Van der Veer zijn dit
voorbeelden van biografieën die een overtuigend beeld geven van het leven van de
gebiografeerde in relatie tot zijn of haar (maatschappelijke) betekenis: ‘Ze plaatsen
het levensverhaal in een bepaalde context en zijn geschreven vanuit een zekere visie
op de gebiografeerde. Deze biografieën zijn meer dan een verzameling feiten.
Daarnaast zijn ze - niet onbelangrijk! - prettig leesbaar.’
Joep Boerboom geeft aan dat er veel biografieën zijn die hij - om verschillende
redenen - goed vindt. Met de biografie van Jan Terlouw was zijn eigen doel een boek
te schrijven dat zowel voor politiek geïnteresseerden als voor de liefhebbers van
Terlouw als (jeugdboeken)schrijver interessant zou zijn. Het bij elkaar brengen van
die twee ‘werelden’ vindt hij belangrijk en ‘[h]et moest een toegankelijk en prettig
leesbaar boek worden.’
Een aantal aspecten wordt meerdere malen genoemd: het onderwerp in zijn of
haar context plaatsen, de persoon zelf - werk, persoonlijkheid, betekenis - goed
neerzetten, en er een prettig leesbaar verhaal van maken. Naar aanleiding van de
antwoorden komen weer nieuwe vragen naar voren. Hoe verhouden inleven en afstand
houden zich tot elkaar? Hoe doe je recht aan zowel de persoon, zijn of haar werk en
de context? Hoe aanwezig is de bio-

2

Footsteps: Adventures of a Romantic Biographer (1985).
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graaf in het verhaal? En waar ligt de balans tussen feiten weergeven en een prettig
leesbaar verhaal schrijven?

Op zoek naar de gulden snede: de verhouding tussen feit en fictie
Als de wetenschappelijke en de literaire benadering de twee hoofdrichtingen zijn in
het beantwoorden van de vraag welke mogelijkheden er zijn om inzicht te krijgen
in de complexe werkelijkheid van een leven (Fontijn, 1992, p. 40), waar leggen
biografen dan de nadruk? Hoe combineer je wetenschap en literatuur? Hoe vertaalt
zich dat in de verhouding tussen feiten en fictie? Joep Boerboom is heel stellig in
zijn antwoord: ‘Het doel zou moeten zijn het leven van de hoofdpersoon zo
waarheidsgetrouw mogelijk te beschrijven. Anders schrijf je geen biografie, maar
een roman.’
In Biography: A Very Short Introduction (2009) bespreekt Hermione Lee de
opvatting dat het verhaal waar moet zijn. Omdat biografieën doorgaans over bestaande
personen - niet over fictionele of mythologische figuren - gaan, verwachten we dat
de biograaf zich houdt aan de werkelijkheid, de waargebeurde feiten uit het leven
van de betreffende persoon (pp. 6-7). Maar Lee bespreekt twee aspecten die deze
opvatting compliceren: het gebruik van dramatische of fictieve elementen in biografie,
en de afhankelijkheid van bronnen. Dit tweede aspect komt verderop aan bod. Wat
betreft het eerste aspect wijst Lee op het verhalend karakter van biografie: het is een
vorm van ‘narrative’, een verhaal of vertelling, niet slechts een opsomming van feiten
(p. 5). Verhalen vertellen betekent per definitie ordening in een leven brengen, een
hiërarchie aanbrengen in de gebeurtenissen, kortom van een plot uitgaan: ‘Het verhaal
dat het leven van iemand interpreteert is dus meer dan een kopie van dit leven; het
verrijkt en verdicht de betekenis van de werkelijkheid van een leven.’ (Fontijn, 1992,
pp. 95-96) Als dit het geval is, waar ligt dan de grens tussen biografie en roman? Is
er een ideale verhouding tussen feit en fictie?
‘Ja, de gulden snede natuurlijk,’ zegt Joke Linders, ‘maar daar zijn mensen al
eeuwen naar op zoek.’ Voor Linders hoort echte fictie - ‘verzinsels’ - niet thuis in
biografie. Wel is er ruimte voor waarschijnlijkheden, als in ‘het is niet onlogisch of
onmogelijk dat ...’, en indirect bewijs kan wat haar betreft ook zolang het als zodanig
wordt gepresenteerd. Voor Linders kan het
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fictionele wel een functie hebben in de verhaal- of verteltrant: ‘Een dialoog invoeren
op basis van brieven of andere documenten kan soms goed werken. Net als een
sfeertekening.’ In haar eigen biografisch werk heeft ze een ontwikkeling doorgemaakt
in het gebruik van fictionele (of dramatiserende) elementen: ‘Naarmate ik meer
ervaring kreeg met het genre durfde ik ook verhalender, pakkender, spannender te
gaan schrijven. In Witte zuster in donker Afrika en Tussen ganzenveer en telefoon is
zeker ook sprake van fictionalisering.’ Eerder vertelde Joke Linders dat ze zich voor
Witte zuster in donker Afrika heel letterlijk inleefde in Aagje Wesselingh, haar tante.
Door in haar tantes voetsporen te treden begon ze haar onderwerp beter te begrijpen
en voelde zich vrijer om haar gevoelens in te vullen:
En dat is het grensgebied waar een biograaf de gebeurtenissen zoals die
zich in de werkelijkheid hebben ontvouwd, kan proberen aan te vullen.
De verdichting van de feiten ligt tegen het verzinnen aan, het is een
voorwaarde voor literatuur. Een biograaf mag niets verzinnen, maar moet
zijn gegevens wel tot een verhaal maken, modelleren. Het verhaal van een
mensenleven heeft de verbeelding van de romancier nodig.3
Ook Janneke van der Veer is van mening dat je als biograaf niet ontkomt aan een
zekere ‘verdichting’: ‘Het gaat immers om mijn structurering en mijn interpretatie
van de gegevens. Het is het leven van Diet Kramer zoals ik het vertel, het is mijn
constructie van haar leven. Als biograaf moet je je daarvan steeds bewust zijn.’ Dit
komt ook terug in de opvatting van Monica Soeting, die een biografie beschouwt
‘als een verhaal gebaseerd op verhalen die tot stand zijn gekomen binnen de geleefde
werkelijkheid’. Janneke van der Veer, die bezig is met haar promotieonderzoek naar
het leven en werk van Diet Kramer, benadrukt daarbij wel dat de ‘verdichting’ de
wetenschappelijkheid van de biografie niet in de weg hoeft te staan: ‘De
controleerbaarheid en verifieerbaarheid van gegevens staan steeds voorop.’
We kunnen in de antwoorden van de biografen in narratologische termen globaal
onderscheid maken tussen de histoire of geschiedenis - het geheel van de vertelde
gebeurtenissen - en het discours of verhaal - de manier waar-

3

Bron: http://www.boekenkrant.com/verdichting-van-de-feiten/ (geraadpleegd op 27
januari 2017).
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op die gebeurtenissen in de tekst zijn geordend in een specifieke vorm, chronologie
en ritme, en vanuit een bepaald perspectief.4 Op het niveau van de geschiedenis is
er het streven naar waarheidsgetrouwheid, controleerbaarheid en verifieerbaarheid.
Op het niveau van het verhaal wordt gesproken van verdichting of een zekere mate
van verbeelding. De grens tussen geoorloofde ‘verdichting’ en ongeoorloofde
‘verzinsels’ lijkt eenduidig. Toch is het onderscheid tussen histoire en discours in
biografie niet zo scherp te maken. De woorden van Janneke van der Veer, die spreekt
van ‘mijn structurering en mijn interpretatie van de gegevens’, wijzen hier al op: het
waarheidsprincipe van biografie wordt verder gecompliceerd door de afhankelijkheid
van bronnen (Lee, 2009, p. 6).

‘Eén bron is geen bron’: over biografen en hun bronnen
Naast de literaire aspecten, die voortkomen uit het verhalend karakter van biografie,
zijn er ook de wetenschappelijke aspecten die voor een belangrijk deel betrekking
hebben op het proces van het verzamelen, verwerken en presenteren van het
bronnenmateriaal (Fontijn, 1992, p. 48). In het ideaal van de wetenschappelijke
biografie, afkomstig uit de negentiende eeuw, wordt de claim van objectiviteit en
waarheid gehandhaafd op basis van het gebruik van methoden en technieken van
wetenschappelijk onderzoek (p. 40). In de twintigste eeuw, met de professionalisering
van biografie en de nadruk op authenticiteit en verificatie, is de norm ontstaan dat
alle gebruikte bronnen geïdentificeerd moeten worden (Lee, 2009, pp. 10-11). Die
controle, alsook de gedachte dat bronnen de ‘waarheid’ in pacht hebben, is echter
niet vanzelfsprekend (ibid.). De bijdrage van Aart Broek, elders in dit nummer, is in
dit opzicht ook zeer interessant. De rol van biografen is evenzeer complex: zij
verzamelen en ordenen het bronnenmateriaal niet alleen, maar moeten het ook
interpreteren en beoordelen op waarheidswaarde, wat op zichzelf niet onproblematisch
is (Fontijn, 1992, p. 53).
Uit de antwoorden van de biografen komt een grote diversiteit aan soorten bronnen
naar voren: archiefmaterialen van musea, uitgeverijen, stads-

4

Zie bijvoorbeeld: G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse & G.J. Vis
(2012-2016). Algemeen letterkundig lexicon. DBNL, lemma ‘histoire/discours’, te raadplegen
via: http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_03766.php
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archieven, persoonlijke archieven, artikelen, brieven, bestaande interviews en eigen
interviews - met het onderwerp zelf (indien nog in leven), met naasten, collega's, etc.
-, foto's, manuscripten, dagboeken, genealogische databanken, enzovoort. Soms heeft
een biograaf te maken met een onderwerp waarvan niet veel materiaal voor handen
is, of waarvan een bepaald soort materiaal ontbreekt. In haar onderzoek naar Diet
Kramer verwachtte Janneke van der Veer aanvankelijk niet veel egodocumenten of
persoonlijk materiaal te vinden: ‘Veel persoonlijke eigendommen van Diet Kramer,
inclusief correspondentie, zijn verloren gegaan tijdens haar verblijf in
interneringskampen in de Tweede Wereldoorlog.’ Via bronnenonderzoek in archieven
en collecties en oproepjes in tijdschriften vond ze toch verschillende brieven en
egodocumenten: ‘Je kunt dat biografengeluk noemen. Ook de familie heeft diverse
brieven en andere egodocumenten beschikbaar gesteld. Al met al kwam er meer
materiaal tevoorschijn dan ik aanvankelijk verwachtte.’ Monica Soeting had eveneens
te maken met het feit dat er over haar onderwerp, Cissy van Marxveldt, aanvankelijk
weinig materiaal was. Het Letterkundig Museum had geen documenten van en over
haar en het archief van haar uitgeverij bestond niet meer: ‘Gelukkig bezaten haar
kleindochters nog een aantal brieven, foto's, een manuscript, een dagboek en een
contract.’ Verder vond ze via Delpher5 gepubliceerde interviews en recensies. In
genealogische databanken en in stadsarchieven zocht ze naar verdere informatie.
Aan de hand van die bronnen ging ze volgens de zogenaamde sneeuwbalmethode
op zoek naar verdere gegevens. Joep Boerboom had in zijn biografisch werk over
Jan Terlouw juist te maken met een onderwerp waarover heel veel informatie
beschikbaar is. Hij heeft veel van en over Jan Terlouw gelezen: boeken, artikelen,
interviews, etc. Een paar keer is hij de archieven ingedoken: ‘Daarnaast heb ik
uitvoerig met Terlouw, zijn vrouw en kinderen en met diverse mensen uit zijn
omgeving gesproken, zoals zijn uitgever en politici.’ Terlouw zelf is al vele malen
geïnterviewd, dus vooral de gesprekken met zijn naasten vormden voor Boerboom
een belangrijke aanvulling.

5

Delpher is een online zoekmachine waarmee gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten,
boeken en tijdschriften woord voor woord kunnen worden doorzocht. De teksten komen uit
de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.
Zie: http://www.delpher.nl/
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Ontoegankelijkheid, onbetrouwbaarheid en subjectiviteit komen ook aan bod. Janneke
van der Veer heeft overwogen ook speurwerk in Indonesië te verrichten naar Diet
Kramer, maar heeft daar uiteindelijk van afgezien: ‘Er waren geen concrete
aanwijzingen dat hier relevante gegevens te vinden zouden zijn en uit informatie van
de archivaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde bleek
dat de archieven in Indonesië weinig toegankelijk zijn voor westerse onderzoekers.’
Monica Soeting liep tegen een ander probleem aan: ‘Aanvankelijk waren alle bronnen
even waardevol. De enige niet-waardevolle bronnen bleken mensen die ten onrechte
beweerden iets over Van Marxveldt te weten.’ Janneke van der Veer is zich, zeker
bij interviews, zeer bewust van subjectiviteit, en niet alleen van de geïnterviewde:
‘De manier waarop de vragen worden gesteld, is van invloed op de antwoorden die
worden gegeven.’ Brieven en (andere) egodocumenten kunnen ook niet zondermeer
voor waar worden gehouden:
[Diet Kramers] epistels representeren wat zij op dat moment aan de
geadresseerden kwijt wilde. Wellicht hield ze dingen achter. Ook hoeft
niet alles wat ze in brieven bloot heeft gegeven, waar te zijn. Misschien
gaf ze een mooier beeld van de werkelijkheid dan die was of stelde ze
dingen juist minder positief voor.
Hoe gaan biografen om met onbetrouwbaarheid of subjectiviteit van bronnen? Joke
Linders hanteert het devies: ‘Hoe meer bronnen hoe beter, niet per se eenvoudiger.’
Bronnen, vooral persoonlijke documenten als brieven, dagboeken en orale bronnen,
kunnen elkaar nogal eens tegenspreken: ‘dan is hoor en wederhoor een absolute
voorwaarde.’ Janneke van der Veer wijst hier ook expliciet op: ‘Elke bron moet
kritisch worden bekeken. Er wordt immers weleens gezegd: één bron is geen bron.’
Beschikbare (ego)documenten moeten voortdurend aan een kritische beschouwing
worden onderworpen en de inhoud ervan moet zoveel mogelijk getoetst worden aan
andere bronnen. Bronnen spreken elkaar soms tegen over een bepaalde kwestie:
‘Soms kan het dan zo zijn dat je op grond van weer andere bronnen toch tot een
conclusie kunt komen over die kwestie.’ Voor Van der Veer staan controleerbaarheid
en verifieerbaarheid voorop: ‘Het proces voorafgaande aan die conclusie moet dan
worden beschreven, als een soort verantwoording. Maar
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er zijn natuurlijk ook kwesties waarbij zo'n conclusie niet mogelijk is, een open plek
dus.’
Als bronnen elkaar tegenspreken moet je dat, wat Joke Linders betreft, laten zien
en dan kan je daar als biograaf gerust een eigen gemotiveerde keuze uit maken: ‘Als
het maar inzichtelijk wordt gemaakt. Van mij mag een biograaf in dat opzicht zijn
of haar stem laten horen, maar alles met mate.’ Voor Janneke van der Veer is het
zelf invullen van open plekken een van de grootste zondes voor biografen. Net als
Joke Linders is ze van mening: ‘Je kunt wel een idee of veronderstelling geven, maar
die mag dan zeker niet als vaststaand feit worden gepresenteerd.’ Daarbij zijn open
plekken wat haar betreft ook de punten waarop ruimte ontstaat voor toekomstig
onderzoek: ‘Daarin volg ik het standpunt van Richard Holmes waar hij stelt dat een
biografie altijd iets provisorisch ademt en dus nooit absoluut is. De definitieve
biografie bestaat niet.’ Joep Boerboom noemt ‘de feiten die je niet kent zelf verzinnen
zonder dit te vermelden’ eveneens als de grootste zonde die een biograaf kan begaan.
Dat betekent voor hem echter niet dat je als biograaf enkel en alleen de bronnen, of
het onderwerp, voor zich laat spreken: ‘Het manuscript heb ik aan Terlouw
voorgelegd, zodat hij feitelijke onjuistheden kon corrigeren. Als biograaf had ik het
laatste woord; het is dus geen geautoriseerde biografie.’ Voor Monica Soeting is een
goede biograaf iemand die niets voor lief neemt: ‘Een goede biograaf moet ook niet
constateren dat iemand fabuleert of overdrijft, maar zich afvragen waarom iemand
dat doet.’ De biograaf moet daarbij, wat Soeting betreft, steeds beseffen dat het
antwoord dat zij of hij op die vraag vindt, haar of zijn eigen antwoord is.
Hoewel het gebruik van bronnen een cruciale rol speelt in het biografisch proces
en in onze beoordeling van de ‘waarheidswaarde’ van biografieën, is het uiteindelijk
de biograaf die op basis van selectie, beoordeling en interpretatie de
levensgeschiedenis (histoire) construeert. Het gebruik van bronnen wordt door elk
van de biografen dan ook expliciet gekoppeld aan de eigen rol, of de eigen stem, in
dat proces. Een gerelateerde kwestie die door Hermione Lee wordt besproken is de
opvatting dat de biograaf objectief moet zijn (2009, pp. 12-13). De vraag in hoeverre
objectiviteit wenselijk en mogelijk is in biografie, is echter altijd aan de orde geweest
(p. 12).
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De (on)zichtbare biograaf tussen objectiviteit en Einfühlung
Vooral in de modernistische periode, toen een tegenreactie tegen een autoritaire,
publieke stijl van biografie ontstond, is beargumenteerd dat alle biografie een vorm
van autobiografie is (Lee, 2009, p. 12). Wat Lee betreft moet de biograaf in elk geval
toegeven dat de keuze voor een bepaald onderwerp een zekere persoonlijke motivatie
en betrokkenheid met zich meebrengt. Jan Fontijn stelt bovendien dat de theoretische
literatuur wat betreft de afstand tussen biograaf en gebiografeerde vrij uniform wijst
op de noodzaak om zich met de held(in) te identificeren: ‘Pas met behulp van
Einfühlung is men in staat de nuances van een vroeger leven op het spoor te komen
en te begrijpen.’ (1992, p. 61) Hij verwijst onder andere naar Richard Holmes'
Footsteps (1985) waarin verschillende stadia van identificatie in het biografisch
proces aan bod komen: na het stadium van de vereenzelviging volgt idealiter ‘een
zekere mate van objectivering [...] zonder dat de identificatie geheel verdwijnt.’
(Fontijn, 1992, p. 62) Daarbij wijst Lee erop dat pure objectiviteit niet bestaat: ‘We
schrijven vanuit een bepaalde positie geconstrueerd door onze geschiedenis,
nationaliteit, ras, gender, klasse, educatie, overtuigingen.’ (p. 12) In de ideale situatie,
zo stelt ook Lee, moet er enige betrokkenheid zijn, en moet er ook kritische afstand
zijn (p. 13). Herkennen de biografen dit ‘probleem’? Waar ligt voor hun de balans?
En in hoeverre ben je als biograaf zichtbaar in een biografie?
Janneke van der Veer noemt als valkuil voor biografen dat je je te veel laten leiden
door een bepaalde kijk op zaken: ‘Soms zijn dingen toch anders dan je aanvankelijk
dacht. Je moet altijd kritisch kijken naar je eigen bevindingen.’ Een andere valkuil
is wat haar betreft dat je je als biograaf te veel identificeert met je onderzoeksobject:
‘Je moet een zekere afstand bewaren om kritisch te kunnen zijn ten aanzien van de
verzamelde informatie.’ Een biograaf kan volgens haar tussen de regels door zichtbaar
zijn in een biografie: ‘Misschien kun je zelfs zeggen dat hij aanwezig moet zijn,
vooral wat betreft het proces waarlangs de biografie tot stand is gekomen.’ Zo moet
gevolgd kunnen worden hoe bepaalde conclusies zijn getrokken, of juist niet zijn
getrokken. Een biografie is wat haar betreft dan ook niet alleen het levensverhaal
van iemand, maar moet ook laten zien hoe dat levensverhaal tot stand is gekomen:
‘Overigens wil dat niet zeggen dat de biograaf als “ik”
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in het boek moet voorkomen. Zelf vind ik dat nooit zo prettig lezen. Maar op de
achtergrond is de biograaf wel aanwezig. Dat geldt zeker ook voor de visie waaruit
een biografie is geschreven.’ Ook hierin staat controleerbaarheid voorop. Ze wijst
op het belang van een inleiding c.q. verantwoording: ‘Hierin kan bijvoorbeeld worden
aangegeven welke keuzes zijn gemaakt, welke bronnen zijn gebruikt en hoe die zijn
gebruikt, etc.’
Als grootste valkuilen voor biografen noemt Joke Linders ‘teveel sympathie of
antipathie tonen voor het onderwerp’, en ook ‘door de bomen het bos niet meer zien’:
‘Ook een lifewriter moet kunnen/durven schrappen.’ In een eerdere bijdrage aan
Literatuur zonder Leeftijd over haar biografie van An Rutgers van der Loeff schreef
Joke Linders dat iedere biograaf worstelt met de vragen: ‘Hoe leer ik mijn onderwerp
kennen en welke gegevens zijn relevant/noodzakelijk voor de biografie die ik wil
schrijven?’ (1990, p. 3) Het leren kennen van het onderwerp vraagt om volledige
toegang tot het leven van de persoon. In het geval van Witte zuster in donker Afrika
(2008) deed ze dat door letterlijk de voetstappen van haar onderwerp te volgen. In
het geval van An Rutgers van der Loeff door bronnenonderzoek en interviews: ‘Maar
al te dikwijls voelde ik me bij het stellen van vragen en lezen van privé-documenten
een indringer, iemand die zich schuldig maakt aan ongewenste intimiteiten.’ (ibid.)
Het eigenlijke schrijven van de biografie is wat Linders betreft een ander proces:
‘Het antwoord op de tweede vraag ligt bij wat nodig is voor het begrijpen van de
geportretteerde, niet bij wellicht menselijke, maar ordinaire nieuwsgierigheid en
sensatiezucht.’ (1990, p. 3) De biograaf speelt in beide processen een enorme rol,
maar, zegt Linders: ‘Ik vind dat je als biograaf zelf niet zichtbaar moet zijn.’ Als
grootste zonde voor biografen noemt ze dan ook: ‘Het woordje “ik” als het de biograaf
betreft.’
In een interview met Eric Palmen voor Biografieportaal.nl vertelde Joep Boerboom
dat zijn keuze om een biografie van Jan Terlouw te schrijven, voortkwam uit een
tweezijdige persoonlijke interesse: ‘De keuze viel op Terlouw omdat hij, behalve
politicus, ook schrijver is. Ik had het idee opgevat om door de bril van zijn boeken
naar zijn leven en politieke ideeën te kijken.’ (Palmen, 2016, z.p.) Boerboom heeft
zichzelf altijd geïnteresseerd voor politiek en Terlouws Koning van Katoren behoort
tot zijn favoriete jeugdboeken. Boerboom vertelt ons dat sommige lezers vonden dat
hij in zijn boek meer uitgesproken had mogen zijn in zijn eigen mening over Jan
Terlouw: ‘Toch
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druk je als biograaf ook je stempel zonder je eigen mening er dik bovenop te leggen,
bijvoorbeeld door de keuzes die je maakt: op welke elementen uit het leven van je
hoofdpersoon ga je in en vestig je extra aandacht, wie laat je aan het woord?’ Hij is
ervan uitgegaan dat de lezer vervolgens prima in staat is om zijn eigen conclusies te
trekken. ‘Toch zou ik bij een volgende biografie waarschijnlijk minder terughoudend
zijn met het geven van een eigen oordeel.’
Voor Monica Soeting zijn de objectiviteit en zichtbaarheid van de biograaf eigenlijk
niet in Frage. Voor haar is een biograaf uit de aard der zaken - keuze van onderwerp,
opzet, zwaartepunt en stijl - zichtbaar in een biografie. Sommige biografen, zoals
Holmes en Härtling, nemen de lezer af en toe apart om iets toe te lichten. Dat vindt
Soeting heel aangenaam ‘als het goed gebeurt (en niet om redenen van ijdelheid),
want dat maakt goed zichtbaar dat een biografie nu eenmaal geen objectieve weergave
van een leven is.’
Wat betreft de relatie tussen biograaf en gebiografeerde en (de indruk van)
objectiviteit in biografie komt uit de opvattingen van de vier biografen naar voren
dat persoonlijke interesse, en het inleven en begrijpen van het onderwerp inderdaad
een belangrijke rol spelen in het biografisch proces. Alle vier zijn ze zich welbewust
van het feit dat de biograaf per definitie aanwezig is in de biografie, in de keuzes die
zij of hij maakt. Hoe zich dat vertaalt in het kenbaar maken van de rol van de biograaf
in de tekst zelf, is voor de biografen verschillend. Janneke van der Veer geeft heel
duidelijk de voorkeur aan een expliciet wetenschappelijke benadering van dit
vraagstuk; Monica Soeting drukt waardering uit voor wat een meer literaire benadering
genoemd kan worden (vgl. Fontijn, 1992, p. 40). Dat in biografie het gebruik van
‘ik’ waar het de biograaf betreft vaak wordt vermeden, is als een van de conventies
te beschouwen die in dit genre bijdraagt aan het scheppen van de
‘werkelijkheidsillusie’6 op het niveau van het discours.

6

Net als in de Realistische roman, in autobiografie en autofictie, wordt ook in biografie vaak
op verschillende manieren de indruk van werkelijkheid gecreëerd, terwijl we (weten dat we)
een representatie van werkelijkheid zien, niet de werkelijkheid zelf. Roland Barthes noemde
dit het ‘effet du réel’ (zie Meijer, 2014, p. 13).
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Het leven schrijven: de wieg en het graf, privé en publiek, individu en
geschiedenis
Andere genreconventies die bijdragen aan die ‘werkelijkheidsillusie’ zijn gerelateerd
aan de opvatting dat een biografie het hele leven zou moeten beslaan (Lee, 2009, pp.
8-9). Opvattingen over wat men onder ‘het hele leven’ verstaat zijn door de tijd heen
veranderd, vooral waar het de verhouding tussen het private en publieke leven betreft.
Waar tot het midden van de twintigste eeuw de nadruk op iemands publieke rol en
betekenis lag, zoeken we tegenwoordig vaak ook ‘de mens’ erachter (p. 8). Bovendien
impliceert het ‘hele leven’-principe dat biografieën chronologisch zijn opgebouwd,
hoewel deze ‘regel’ zo vaak gebroken is, voegt Lee toe, dat hij ongegrond kan worden
verklaard (ibid.).7 Een aanverwant probleem voor biografen is dat het ordenen van
aspecten van een leven op basis van verhalende samenhang ook eenheid in het leven
zelf veronderstelt (Fontijn, 1992, pp. 64-65). Maar welke eenheid gebruik je om de
duizenden verzamelde feiten te ordenen? Naast het aanbrengen van verhalende
structuur, is er ook ‘een visie nodig waarbinnen de bonte hoeveelheid gegevens hun
plaats krijgen’ (p. 63). Voor welk principe of concept kiezen de biografen in hun
werk? Werken ze chronologisch of thematisch? Wat willen ze met het biografisch
werk laten zien?
Ieder van de biografen gaat in zijn of haar werk in hoofdzaak uit van een
chronologisch concept, hoewel regelmatig gecombineerd met een thematische aanpak.
In zijn biografie van Jan Terlouw licht Joep Boerboom een aantal thema's in aparte
hoofdstukken uit, zoals het jeugdboekenschrijverschap van Terlouw, en zijn
gezinsleven: ‘Ik vond het belangrijk de mens achter de schrijver en de politicus te
laten zien. Vooral in politieke biografieën wordt het privéleven van de gebiografeerde
vaak in een paar bijzinnen afgedaan.’ Naast waarheidsgetrouwheid hecht Boerboom
ook aan volledigheid in het beeld dat een biografie van iemand schetst. Daarin ligt,
wat hem betreft, echter ook een misvatting of valkuil: ‘Biografen willen vaak

7

Biografieën kunnen ook teruggaan in de tijd, thematisch gestructureerd zijn, bepaalde
momenten uit een leven uitlichten, of het verhaal afwisselen met fragmenten in andere genres
(Lee, 2009, p. 8).
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te volledig zijn. Dat levert dikke boeken op met veel details, zonder dat dit een
vollediger beeld van de gebiografeerde geeft.’
Welke gegevens ze relevant/noodzakelijk acht, koppelt Joke Linders - zoals gezegd
- aan de vraag wat voor biografie ze wil schrijven, waarbij ze steeds het begrijpen
van de geportretteerde nastreeft (1990, p. 3). Haar benadering is door de tijd heen
veranderd. Haar eerste ‘proeve’, An Rutgers van der Loeff, pakte ze zo feitelijk
mogelijk en chronologisch aan: ‘Ze leefde nog toen ik eraan begon. Ik wilde haar
betekenis als schrijfster aantonen.’ Het werk over Annie M.G. Schmidt spitste Linders,
deels noodgedwongen,8 eveneens toe op het schrijverschap: ‘Wie en wat waren de
bron voor haar schrijverschap? Welke factoren/ omstandigheden/ karaktertrekken/
etc. hebben een stempel gedrukt op haar ontwikkelingen als schrijfster? Van welke
invloed was de ontvangst van haar werk?’ De biografie van Max Velthuijs (2003)
en die van Han G. Hoekstra (2011) pakte ze thematisch-chronologisch aan, waarbij
in die laatste, geschreven met Janneke van der Veer, veel aandacht uitging naar de
tijd en context waarin hij leefde en werkte. In Witte zuster in donker Afrika (2008)
is veel ruimte voor inleving, voor emoties en verbeelding.
Voor Janneke van der Veer sluit de chronologische aanpak het meest aan bij het
doel van haar onderzoek: ‘Een beeld geven van de ontwikkeling van het schrijverschap
van Diet Kramer in relatie tot haar persoonlijk leven en de positionering van dat
schrijverschap in de contemporaine literairculturele en maatschappelijke context.’
Voor Van der Veer is een goede biografie allereerst gebaseerd op controleerbare
feiten. Daarnaast moet een goede biografie iets nieuws brengen. Dat nieuwe kan
verband houden met een bepaalde visie die de biograaf op de gebiografeerde heeft,
maar, zo benadrukt ze, vanzelfsprekend moet je daarbij uitkijken voor een tunnelvisie.
Je moet de feiten niet ondergeschikt maken aan die visie:

8

Ook Annie M.G. Schmidt leefde nog toen Linders aan haar promotieonderzoek werkte (1999).
Aanvankelijk was het idee om een biografie te schrijven. In het Leidsch Dagblad vertelde
Linders dat ze in een interview het verzoek om haar biografie te schrijven aan Schmidt
voorlegde, waarop deze stellig ‘nee’ antwoordde. De toezegging voor een biografie bleek
destijds al gedaan aan Hans Vogel van Het Parool. Bron: Leidsch Dagblad, zaterdag 20
november 1999, p. 43. Geraadpleegd op 24 januari 2017 via:
http://leiden.courant.nu/issue/LD/1999-11-20/edition/0/page/43.
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Bovendien, een mens heeft vele kanten, heeft meerdere rollen, bevindt
zich in verschillende contexten en kringen, en maakt tal van gebeurtenissen
mee die van invloed zijn op zijn of haar doen en laten. Dat maakt het
noodzakelijk om genuanceerd met die visie om te gaan. Je kunt iemands
leven niet in een strak stramien stoppen. Jan Fontijn9 spreekt wat dat betreft
van de mythe van de coherente persoonlijkheid.
Hiermee raakt ze aan een opvatting van biografie die ook Hermione Lee bespreekt:
‘Biografie is een onderzoek naar identiteit’ (2009, pp. 15-16). Het denken over
identiteit en het ‘zelf’ - waaruit het bestaat en hoe het tot uitdrukking komt - is sterk
aan verandering onderhevig. Het indelen van personen in universele typen of
categorieën van identiteit dat veel vroege biografieën kenmerkt, maakte halverwege
de achttiende eeuw plaats voor nadruk op individualiteit, originaliteit en
uitzonderlijkheid, en met de opkomst van de psychoanalyse verschuift de aandacht
eind negentiende en begin twintigste eeuw naar fragmentatie, tegenstrijdigheid en
onkenbaarheid (p. 15). Hoe dan ook, zegt Lee, omdát biografie het verhaal van een
persoon vertelt, gaat het uit van een bepaalde manier van denken over identiteit en
‘selfhood’ (p. 14). Het hanteren van een specifieke theorie is daarbij niet noodzakelijk.
Het kan zelfs nadelig werken, waarschuwt Lee, omdat ze achteraf als beperkend of
simplificerend kunnen worden gezien (p. 15).
Monica Soeting heeft in haar biografie van Cissy van Marxveldt gekozen voor
een verhalend, chronologisch concept, met het thema van de zelfrepresentatie - de
wijze waarop Van Marxveldt zich in het openbaar als schrijfster presenteerde - als
rode draad (zie Soeting, 2011): ‘Ik koos voor het chronologisch concept, omdat er
nog niet eerder een omvattende biografie van Van Marxveldt is verschenen en de
biografische schetsen die eerder zijn gepubliceerd vol fouten zitten. Op deze manier
kan de biografie - hoop ik - als een fundament dienen voor volgende studies over
leven en werk van Van Marxveldt die dan niet per se chronologisch hoeven te zijn.’
Voor Soeting is ook het in de tijd plaatsen van de gebiografeerde van belang, maar
dat moet dan wel genuanceerd gebeuren. De grootste valkuilen en ‘zonden’ voor
biografen die Soeting op ons verzoek benoemt, zijn gerelateerd aan dit aspect:

9

Jan Fontijn schreef verschillende biografieën en werken over biografie, zoals De
Nederlandse schrijversbiografie (1992) en Broeders in bedrog: de biograaf en zijn
held (1997).
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‘Te denken dat je alles in tijdperken of stromingen kunt indelen en mensen aan de
hand van dergelijke constructies kunt karakteriseren.’ Het gebruik van grove
anachronismen en van abstracte, nietszeggende woorden als tijdgeest, men, vroeger,
‘de kerk’, als ook de idee dat bepaalde inzichten pas in ‘onze’ tijd tot stand zijn
gekomen en dat de geschiedenis van ‘de’ mensheid teleologisch verloopt, vindt ze
storend in biografie:
Zo heb ik tientallen biografieën van vrouwen gelezen waarin gesteld wordt
dat het heel bijzonder was dat de vrouw in kwestie een goede opleiding
kreeg, omdat meisjes in het verleden niet naar school mochten of zoiets.
Dat zijn luie uitspraken. Of een meisje een opleiding kreeg hing af van
haar klasse, de instelling van haar ouders, financiën en nog veel meer. Een
biografie moet clichés ontkrachten, niet bevestigen.
Wat Soeting betreft zouden biografen als oefening een dwarsdoorsnede van de huidige
tijd in hun eigen land moeten maken om zich bewust te worden van de enorme
hoeveelheid verschillende stemmen, meningen en opvattingen die er tegelijkertijd
klinken. Als absolute doodzonde noemt ze dan ook de uitspraak dat iets nu eenmaal
tot een bepaalde tijd hoorde, dat ‘men’ dat ‘destijds’ gewoon vond. Als voorbeeld
noemt ze slavernij: ‘De slaven zelf vonden slavernij vast niet gewoon. En als er niet
vanaf het begin van de slavernij mensen waren geweest die het met hen eens waren,
was er nooit een einde aan gekomen.’
Naast biografie als onderzoek naar identiteit, is hier ook de opvatting van biografie
als een vorm van geschiedenis/geschiedschrijving relevant. Geen mens leeft in isolatie
van zijn of haar tijd. Biografie, ze stelt Lee, heeft een verplichting aan het individu
zowel als aan die context (2009, p. 13). Dit is niet alleen een kwestie van perspectief
of van narratieve strategie, de relatie tussen het individu en zijn of haar tijd is ook
een politieke kwestie: welke levens worden verteld en hoe die levens worden verteld,
zegt iets over de waarden binnen een samenleving (p. 14). Historici kijken soms
kritisch naar biografie vanwege de concentratie op een individueel leven als
‘misleidende manier om over het verleden te schrijven’ (ibid.). Tegelijk is er sinds
de tweede helft van de twintigste eeuw ook onder historici meer aandacht gekomen
voor ‘het egodocument’ als historische bron (zie Johannes & Dekker,
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1999; Meijer, 2014). Voor Soeting ligt de zin van het biograferen in ‘je inleven in
een andere tijd, een andere plaats en een ander leven’. Daarbij benadrukt ze: ‘Niemand
is de tijd vooruit, je kunt hoogstens iets anders denken dan de meeste mensen doen.’

Als biografen het leven van (kinderboeken)schrijvers schrijven...
In De Nederlandse schrijversbiografie (1992) stelt Jan Fontijn dat de
schrijversbiografie van de gewone biografie verschilt omdat de gebiografeerde een
literair oeuvre op haar naam heeft staan: ‘Dat literaire oeuvre is meestal de reden
waarom we belangstelling voor de persoonlijkheid en het leven van de auteur hebben.
Wie een biografie van een schrijver maakt, zal daarom het literaire werk een plaats
moeten geven in zijn biografie.’ (p. 87) Enerzijds brengt aandacht voor iemands
schrijverschap literatuurhistorische, -sociologische en -theoretische inbedding mee.
Anderzijds is er de vraag: ‘welke waarde heeft het werk als bron voor de kennis over
het leven en de persoonlijkheid van de schrijver?’ (ibid.) Gelden er volgens de
biografen specifieke eisen voor schrijversbiografie?
De literatuurhistorische, -sociologische en -theoretische inbedding van het
schrijverschap wordt door zowel Joke Linders als Janneke van der Veer expliciet
genoemd. Wat Joke Linders betreft is dit echter niet anders dan ‘bij welke vorm van
lifewriting dan ook’: ‘werk/ daden/ producten/ betekenis van je held moet je in alle
gevallen goed kennen/ waarderen/ begrijpen om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.’
Daarbij spelen de persoonlijke interesse en kennis van de biograaf een belangrijke
rol: ‘Ik zal dus nooit een biografie willen of kunnen schrijven van een natuurkundige
bijvoorbeeld, zelfs al had ik honderd brieven van hem/haar.’ Linders vindt dat een
biografie recht moet proberen te doen aan waar de gekozen persoon in uitblonk. Of
het nu over een schrijver gaat of niet: ‘Een biografie is (of hoort te zijn) een poging
een mens in zijn tijd te plaatsen en te begrijpen. Zo doende krijg je misschien ook
enig inzicht in je eigen handelen.’ Janneke van der Veer spreekt, in navolging van
Jan Fontijn (1992, p. 8), van specifieke criteria voor een schrijversbiografie: ‘In een
biografie van een schrijver moet je natuurlijk aandacht besteden aan zijn/haar werk,
aan de invloeden die hij/zij onderging, welke drijfveren hij/zij had om te gaan
schrijven, hoe de ontwikkeling van het
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schrijverschap was, hoe het werk werd ontvangen, in welke literaire kringen hij/zij
functioneerde, enzovoort.’ Dat vraagt van de biograaf een intensieve verdieping in
het werk van de auteur en in de literaire context.
Wat betreft de vraag welke waarde het werk heeft als bron voor de kennis over
het leven en de persoonlijkheid van de schrijver (Fontijn, 1992, p. 87), vindt Van
der Veer dat levensfeiten niet uit het werk mogen worden afgeleid. Wel kan het werk,
wat haar betreft, aanleiding zijn om bepaalde preoccupaties en opvattingen te
veronderstellen, zoals in haar eigen onderzoek naar Diet Kramer: ‘Een vraag is
bijvoorbeeld welke opvattingen in haar werk naar voren komen ten aanzien van
kwesties als huwelijk en moederschap, het geloof en de contemporaine letterkunde.’
Het denkpatroon dat ze op die manier destilleerde, heeft ze vervolgens getoetst aan
andere bronnen met het doel na te gaan in hoeverre Diet Kramer leefde naar de
opvattingen die ze uitdroeg in haar werk.
Ook Joep Boerboom en Monica Soeting noemen de relatie tussen leven en werk
als specifiek onderdeel van schrijversbiografie. Joep Boerboom gaat uit van de vraag
hoe het leven van de gebiografeerde terugkomt in het werk: ‘Ik heb in mijn
Terlouw-biografie door de bril van zijn boeken naar zijn leven gekeken: de
hoofdpersoon uit Oorlogswinter bleek treffende overeenkomsten te vertonen met de
dertienjarige Jan Terlouw tijdens de Hongerwinter en Koning van Katoren bleek je
te kunnen lezen als zijn politieke visitekaartje.’ Monica Soeting bekijkt de relatie
tussen leven en werk vanuit omgekeerd perspectief: ‘Daarbij gaat het er niet om dat
de biograaf het werk beschouwt als een verwijzing van het leven van de auteur, maar
andersom: dat zij of hij kijkt hoe de auteur zijn of haar leven in het werk weergeeft.’
Ze verwijst hiervoor naar de formulering van Maaike Meijer in de inleiding van haar
biografie M. Vasalis (2011): ‘In plaats van de tekst te reduceren tot zijn biografische
bron, probeer ik Vasalis te volgen in het omgekeerde: het omdichten van leven tot
literatuur.’
Enerzijds is er dus de behandeling van het werk van schrijvers als ‘biografisch
feit’, anderzijds als ‘biografische bron’. In de geschiedenis van de schrijversbiografie
moet, volgens Jan Fontijn, nog nader onderzocht worden hoe de behandeling van de
relatie tussen leven en werk zich vanaf de negentiende eeuw ontwikkelt (1992, p.
89). Tot die tijd werden werk en leven naast elkaar beschreven. In de negentiende
eeuw wordt, onder invloed van de
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Romantiek, in de literaire kritiek zeer expliciet een relatie gelegd tussen werk en
leven, en dan vooral vanuit het perspectief van het autobiografisch karakter van
literatuur (ibid.). In het midden van de twintigste eeuw wordt daar, vanuit de autonome
literatuuropvatting, juist afstand van gedaan. In Theory of Literature (1948) stellen
Wellek en Warren dat literatuur die autobiografische elementen bevat deze elementen
zo rangschikt en omvormt dat ze hun specifieke persoonlijke betekenis verliezen;
centraal staat de wijze waarop die omvorming in de tekst plaatsvindt (Fontijn, 1992,
p. 90). De autonome literatuuropvatting wordt opgevolgd door poststructuralistische
benaderingen die de tekstuele omvorming van een leven bijvoorbeeld vanuit kritische
of intertekstuele perspectieven bekijken (zie Buikema, 2010; Meijer, 2014). ‘Onze’
biografen hanteren ieder een eigen opvatting, wat suggereert dat hedendaagse biografie
ook op dit punt door pluriformiteit wordt gekenmerkt.
Joke Linders, Joep Boerboom en Janneke van der Veer vinden dat aan een biografie
van een kinderboekenschrijver dezelfde eisen gesteld moeten worden als aan een
schrijversbiografie. ‘Een kinderboekenschrijver is gewoon een schrijver, net als een
schrijver van literatuur voor volwassenen,’ zegt Van der Veer. Ze voegt daar echter
twee nuanceringen aan toe. Ten eerste dat de biograaf van een kinderboekenschrijver
misschien meer moeten toelichten waarom het onderwerp interessant is: ‘Zeker als
de auteur niet zo bekend is, maar ook omdat jeugdliteratuur bij velen nog altijd op
een lager treetje van de literaire ladder staat, ondanks het feit dat er de afgelopen
decennia veel meer aandacht is gekomen voor onderzoek naar kinder- en
jeugdboeken.’ Voor Van der Veer sluiten biografieën van kinderboekenschrijvers
aan bij dat onderzoek en zijn daarom ook belangrijk. Ten tweede noemt ze dat de
biograaf van een kinderboekenschrijver het werk ook moet plaatsen in een
pedagogische context: ‘Jeugdliteratuur is immers van oudsher verbonden met
pedagogische opvattingen. De vraag “wat is goed voor het kind” speelt een rol. Wat
dat betreft moet je je natuurlijk ook afvragen hoe de betreffende kinderboekenschrijver
daarover dacht.’ Monica Soeting verwijst naar het onderzoek van Helma van Lierop
naar het zelfbeeld van kinderboekenschrijvers:10 ‘Dan zijn er absoluut speciale eisen,
want dan is het noodzakelijk dat

10

Zie: Lierop-Debrauwer, H. van, ‘Gezapig of zelfbewust? Over het zelfbeeld van
kinderboekenauteurs.’ In: Literatuur zonder Leeftijd, 26 (88), pp. 21-35; Lierop-Debrauwer,
H. van, ‘Wat kan het een tijger schelen? Het zelfbeeld van Nederlandse en Vlaamse
kinderboekenschrijvers.’ In: De Leeswelp, 17 (6), 2011, pp. 236-239.
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je, onder andere, de openbare uitspraken van een auteur over zijn of haar werk
vergelijkt met privé-uitingen daarover en naar de zelfpresentatie van de auteur als
schrijver van kinderboeken.’
Het onderzoek waar Soeting naar verwijst, laat onder andere zien dat in de
afgelopen twintig jaar - de periode van de emancipatie van de jeugdliteratuur - de
status van jeugdboekenauteurs wel enige verbetering kent, maar over het geheel
genomen niet ingrijpend veranderd is (Van Lierop, 2012, p. 28). Zo vinden de meeste
critici van volwassenenliteratuur het nog altijd niet nodig om kennis te hebben van
het werk dat een dubbelpublieksauteur voor kinderen schreef (p. 26). Joke Linders
wijst hier indirect ook op wanneer ze over kinderboekenschrijversbiografie stelt:
‘Het helpt wel als je het genre kent en een warm hart toedraagt.’ Als voorbeeld noemt
ze de biograaf van Hans Andreus: ‘[Die] leek niet te weten dat zijn onderwerp voor
kinderen schreef. Of hij wist het wel, want vermeldt even dat hij daar meer geld mee
verdiende dan met zijn gedichten, maar daarmee was het onderwerp ook afgedaan.’
Het zelfbeeld van kinderboekenschrijvers is echter wel degelijk veranderd: het aantal
van hen dat zich expliciet en kritisch mengt in het debat over die statusongelijkheid
is gestaag toegenomen (p. 30). Soeting benadrukt dat in biografie van
kinderboekenschrijvers dan niet alleen de externe status, maar ook het zelfbeeld moet
worden meegenomen.

Conclusie
Na het bespreken van verschillende opvattingen over biografie komt Hermione Lee
tot de conclusie dat de enige geldige regel voor biografie is: ‘Er zijn geen regels voor
biografie’ (2009, p. 17). Er is een idee van biografie als het complete, ware verhaal
van iemand, het laatste woord over een leven, dat blijft hangen, zegt Lee. Maar in
de praktijk is het een pluriform, onstabiel genre waarvan de regels steeds veranderen:
een definitieve biografie bestaat niet (ibid.). Monica Soeting, Joke Linders, Janneke
van der Veer en Joep Boerboom geven in hun antwoorden allemaal blijk van een
duidelijk bewustzijn dat het in biografie gaat om hun structurering en interpretatie,
om hun constructie van het leven van hun onderwerp. Over het niveau van de
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histoire, de gebeurtenissen, spreken ze in termen van waarheidsgetrouwheid,
volledigheid, controleerbaarheid, verifieerbaarheid, terwijl er op het niveau van het
discours, de narratieve presentatie van de gebeurtenissen, ruimte of zelfs noodzaak
wordt gezien voor verdichting, voor inleving en verbeelding. Allemaal streven ze
ernaar (aspecten van) het leven en werk van hun onderwerp te plaatsen en te begrijpen
in zijn of haar tijd of context: een proces waarin steeds een balans moet worden
gezocht tussen identificatie en kritische distantiëring, tussen het individu en de
geschiedenis, tussen eenheid en complexiteit. Daarbij speelt, naast de verhalende
structuur, een bepaalde visie of thematische invalshoek een belangrijke rol in het
ordenen, selecteren en interpreteren van het verzamelde en aan kritische beoordeling
onderworpen bronnenmateriaal. Jan Fontijn wijst er dan ook op dat een biografie
zijn belang niet zozeer ontleent aan de levensfeiten zelf, maar aan de wijze waarop
die levensfeiten worden gestructureerd en gepresenteerd (1992, p. 96).
In het geval van schrijversbiografie noemen de biografen enerzijds het belang van
literatuurhistorische, -sociologische en -theoretische inbedding van het schrijverschap.
Anderzijds is er de vraag in hoeverre en op welke manier het primair werk ook als
biografische bron kan dienen, die door de biografen op verschillende manieren wordt
beantwoord. Waar het kinderboekenschrijvers betreft, zien de meeste van hen geen
wezenlijke verschillen met schrijversbiografie in het algemeen. Wel wordt door twee
van hen gewezen op specifieke aspecten van de geschiedenis en positionering van
jeugdliteratuur en haar auteurs. Joke Linders biografie van An Rutgers van der Loeff
was, in 1990, de eerste biografie van een Nederlandse kinderboekenschrijver. Het
feit dat er, sindsdien, steeds meer biografieën verschijnen over kinderboekenschrijvers
vormt een belangrijke aanvulling in de externe waardering van de jeugdliteratuur.
De antwoorden van deze vier biografen wijzen er echter al op dat de vraag welke
mogelijkheden er zijn om inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid van het
leven van kinderboekenschrijvers, uiteenlopend beantwoord wordt. Een interessante
vraag is welke inhoudelijke keuzes daarbij het meest effectief bijdragen aan het
verbeteren van de externe visie op jeugdliteratuur en de status van jeugdliterair auteurs
(vgl. Van Lierop, 2012). Een open plek dus, die uitnodigt tot nader onderzoek naar
de (Nederlandse) kinderboekenschrijversbiografie.
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Beknopt overzicht van de biografen en hun werk
Joep Boerboom is auteur van de biografie Jan Terlouw. Jeugdboekenheld op het
Binnenhof (Uitgeverij Boom, 2016). Eerder schreef hij al een portret van Neelie
Kroes in de bundel De Nederlandse Eurocommissarissen (Uitgeverij Boom, 2010).
Hij is redacteur van Biografieportaal.nl, interviewde schrijvers, tekende persoonlijke
verhalen op en publiceerde in onder meer NRC Handelsblad en Trouw.
Joke Linders schreef verschillende biografische werken, beginnend met An Rutgers
van der Loeff, een biografie (1990). Ze promoveerde op het werk Doe nooit wat je
moeder zegt. Annie M.G. Schmidt - de geschiedenis van haar schrijverschap (1999).
Daarna volgden onder meer Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max
Velthuijs (2003), Dick Bruna (2006) met Koosje Sierman, Ivo de Wijs en Truusje
Vrooland Löb, een serie deelstudies over Fiep Westendorp, Witte zuster in donker
Afrika (2008), Han G. Hoekstra - biografie (2011) met Janneke van der Veer, en de
fictieve biografie Tussen ganzenveer en telefoon. Drie voormoeders uit Amsterdam
(2015).
Monica Soeting promoveerde in januari van dit jaar op een biografisch proefschrift
over Cissy van Marxveldt, waarvan de handelseditie, Cissy van Marxveldt. Een
biografie (Atlas Contact, 2017), in dezelfde maand is verschenen. Daarnaast was ze
hoofdredacteur van de tijdschriften Surplus en Biografie Bulletin en redacteur van
De Gids en De Parelduiker. Ze werkte jarenlang als recensent (van biografieën) voor
Trouw. Ze is medeoprichter van het Nederlands Dagboekarchief en van de Europese
sectie van de International Auto/Biography Association. Ze is hoofdredacteur van
het e-journal European Journal of Life Writing. Met Dik van der Meulen publiceerde
ze het schrijvershandboek Hoe schrijf ik een biografie? (2010).
Janneke van der Veer werkt sinds 2012 aan een promotieonderzoek naar het leven
en werk van de schrijfster Diet Kramer (1907-1965). Ze publiceerde onder meer Han
G. Hoekstra - biografie (2011) samen met Joke Linders (zie boven). Tevens schrijft
ze biografische schetsen voor het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
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Levensbeschrijvingen: belemmeringen onderweg
Van geen wijken weten of zich gewonnen geven?1
Aart G. Broek
Het vervaardigen van een levensbeschrijving is een traject met obstakels. Hoe
gefascineerd de biograaf zelf ook mag zijn door de persoon op wie hij/zij zich richt,
die fascinatie behoeft absoluut niet gedeeld te worden. Dat kan hinderlijke
consequenties hebben. Financiële ondersteuning voor onderzoek, schrijven en/of de
uitgave zal dan onder druk komen te staan. In een eerdere bijdrage aan dit tijdschrift
heb ik mijn ervaringen hiermee beschreven (Broek, 2013). Het zich verzekeren van
financiële steun is een fikse inspanning en dat behoeft niet tot gunstige resultaten te
leiden.
De biograaf staat nog meer hindernissen te wachten. In deze bijdrage teken ik er
vijf op waarmee ik de afgelopen vijfentwintig jaar te maken kreeg. Deze zijn
grotendeels gekoppeld aan personen die verbonden zijn met Curaçao, maar ze
betreffen aangelegenheden die als zodanig dat eiland zonder meer overstijgen. Het
betreft ervaringen met 1) het sluiten van archieven en het onderbreken van
medewerking van erven; 2) de uitputtingsslag die het traject kan zijn voor de
hoogbejaarde van wie een levensbeschrijving wordt gemaakt; 3) het ontbreken van
toereikend archiefmateriaal over belangwekkende levensjaren; 4) gemankeerde kennis
en vaardigheden van [mij als] de biograaf; en 5) gerechtelijke vervolging, dan wel
de dreiging ervan.

1

Met dank aan het Nederlands Letterenfonds dat mij in staat stelde om archiefmateriaal dat
hier ter sprake komt en in Curaçao wordt beheerd, nader te bestuderen. In verschillende stadia
van onderzoek waarover ik spreek ben ik op inspirerende wijze geholpen door Marijke
Schweitz.
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I Onwelgevallig
Halverwege mijn onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen om een biografie
van de homo universalis Chris J.H. Engels (Rotterdam, 1907 - Curaçao, 1980) te
schrijven, sloten de familiearchieven. Op initiatief van mr. Jaime Saleh, de toenmalige
gouverneur van de Nederlandse Antillen, en de hoogleraren dr. Jaap J. Oversteegen
en dr. Harry Hoetink kon ik mij tussen augustus 1995 en december 1996 buigen over
de nalatenschap van Engels en uitgebreid interviews afnemen met mensen die Engels
goed hadden gekend. Het initiatief werd met enthousiasme verwelkomd door de
erven. Voor dit inventarisatie-onderzoek werd dan ook het privé-archief van de
erven-Engels in het stadshuis Stroomzigt, in Otrobanda, Willemstad, Curaçao,
opengesteld.2

De erven sloten het archief toen duidelijk werd dat ik niet alleen de waardering voor
Engels in de eilandelijke samenleving op tafel legde, maar mij evenzeer geïnteresseerd
toonde in de (stevige) kritiek die dikwijls onder tafel was gebleven. Bovendien zouden
Engels' tekortkomingen van indringender aard kunnen blijken dan vermoed. Het een
en ander was een station te ver, zo begreep ik van Hoetink. Met de erven waren vanzelfsprekend - afspraken gemaakt, op papier, over kennisname van heikele
onderwerpen en grote terughoudendheid ten aanzien van publicatie, gezien het
explorerende karakter van het onderzoek. Desondanks was de familie niet toe aan
een levensbeschrijving zonder hagiografische inslag.
Christiaan Joseph Hendrikus Engels behoort - in de woorden van de Posterijen
Nederlandse Antillen - tot de ‘Personen die zich voor de Antilliaanse gemeenschap
verdienstelijk hebben gemaakt’. De Posterijen wijdden in 1996

2

Het onderzoek werd gefinancierd door het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken (KabNA), Den Haag, en financieel-administratief begeleid door de Fundashon Pierre
Lauffer, Willemstad, Curaçao. Voor de bevindingen van het onderzoek, zie Broek, 1997. De
interviews werden grotendeels opgenomen en worden bewaard onder het hoofd ‘Particuliere
Archieven: C.J.H. Engels’ in de bibliotheek van de Universiteit Leiden.
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dan ook een postzegel aan Engels in een jaarlijkse serie ‘lokale persoonlijkheden’.
In de folder die de serie begeleidt, worden Engels' wapenfeiten opgesomd, terwijl
op de zegel een vijftal symbolen Engels' vakmanschap verbeeld worden: dat van
arts, schrijver (pseudoniem Luc. Tournier), schermer, beeldend kunstenaar (schilder)
en musicus. Hieraan hadden nog symbolen toegevoegd kunnen worden die verwijzen
naar zijn bemoeienis met de geschiedenis van de Nieuwe Wereld, de Indiaanse
invloeden op het Papiaments, de architectuur, de archeologie en het museumwezen.
Chris Engels werd op 19 november 1907 in Rotterdam geboren. Na zijn studie
medicijnen in Leiden vertrok hij in 1936 naar Curaçao, waar hij zich in 1939 definitief
vestigde en op 20 december 1980 door een verkeersongeluk overleed. Wie zich in
Engels' leven op Curaçao verdiept, stuit op een overvloed aan gegevens. Lokale
kranten berichtten voortdurend over Engels' bezigheden. Engels zelf liet in zijn vele
ingezonden brieven nimmer de kans voorbijgaan om melding te maken van
ondernomen of te ondernemen projecten. In zijn briefwisseling met de journalist en
romancier Johan van de Walle blijft schijnbaar niets onvermeld van zijn vele
activiteiten.3 Hierbij voegen zich nog de talrijke besprekingen van zijn publicaties
en van zijn literaire lijfblad De Stoep (1940-1951). Ze mogen niet altijd even lovend
zijn geweest, iedere bespreking draagt bij tot het beeld van Engels als een uiterst
actieve, creatieve en productieve man.

De lokale kranten maakten daarenboven altijd wel meer of minder uitgebreid melding
van de tientallen tentoonstellingen die het Curaçaos Museum sinds zijn oprichting
organiseerde en van de concerten die het Curaçaos Philharmonisch Orkest uitvoerde.
Van het museum was Engels medeoprichter, bestuursvoorzitter, directeur en
conservator; van het orkest, ge-

3

De brieven van Engels verschenen onder de titel ‘Brieven aan een koerantier’ in het
Antilliaanse dagblad Amigoe di Curaçao tussen 19 oktober 1976 en 1 april 1977; gebundeld
uitgegeven kort nadien (zie Engels, 1977); brieven van beiden als uitgave verzorgd (zie
Engels & Van der Walle, 1990). De briefwisseling kan vrij worden ingezien in het Nationaal
Archief in Den Haag, waar het is te vinden onder nummer 2.21.205.70.
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dirigeerd door zijn schoonvader Rudolf F.W. (Dodo) Boskaljon, was hij jarenlang
pianist.
Kortom, het openbare leven van Engels is journalistiek ruimschoots
gedocumenteerd. De verdiensten van Engels worden in ieder artikel over hem
opgesomd en kunnen ook worden nageslagen in het vriendenboek Luc Tournier 70;
Portretten en ontmoetingen (Hoetink-Espinal et al., 1977). Een biograaf wil niet
zozeer dat publieke resultaat, maar vooral de man en zijn inspanningen erachter onder
de loep leggen. Hoe gastvrij de Curaçaose samenleving ook mag zijn, er werden
Engels wel degelijk grenzen gesteld en bij het ‘verdienstelijke’ karakter konden
vraagtekens worden geplaatst. Voor Engels goed en wel zijn plannen voor vestiging
op het eiland kon realiseren, werd hij zelfs al bijna teruggestuurd naar Nederland.
Op 30 maart 1939 ontving de Gouverneur van het gebiedsdeel Curaçao, G.J.J.
Wouters, een indringend advies.4 De directeur van de Openbare Gezondheidsdienst,
dr. P.I. Henriquez, en de Procureur-Generaal, mr. F.A. Jas, lieten hem weten dat zij
het er over eens waren ‘dat de toelating van den arts Engels tot de uitoefening van
de praktijk in Curaçao door Uwe Excellentie behoort te worden ingetrokken op grond
van handelingen, welke het vertrouwen in den stand der geneeskundigen ondermijnen.’
Het handelen betrof de ‘ongeoorloofde verhouding’ die Engels had gekend met
zijn patiënte J.M. (Annie) van der Meer-Sjamaar, de echtgenote van mr. S.W. (Steef)
van der Meer. Zij waren beiden gelijktijdig met Engels en zijn vrouw op het eiland
aangekomen. Het echtpaar Engels was in 1936 onder de hoede van de
rooms-katholieke missie naar het eiland afgereisd. Engels werd er op 17 september
van dat jaar ‘tot de uitoefening van de geneeskundige praktijk’ toegelaten. Na het
overlijden van zijn vrouw in oktober 1937 en haar begrafenis in Nederland, keerde
hij eind december van dat jaar terug naar het eiland. De amoureuze affaire ontstond
in januari 1938 en zou in maart al worden afgebroken.

4

Navolgende is gebaseerd op documenten uit het zogeheten ‘Geheim archief’ (1939-1975),
die zijn geregistreerd onder nummer 215, code 1.772, doos 24. Dit archief werd beheerd
door de Dienst Informatievoorziening (DIV), inmiddels de Afdeling Document Management
van het Departamentu pa Servisionan Kompartí. De dienst huisde tot enkele jaren terug in
Fort Amsterdam, Willemstad, Curaçao.
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Van der Meer diende een aanklacht in. Zijn verachting voor Engels was groot. Zo
liet hij de ouders van Engels in een brief weten: ‘Treur niet om zijn overleden vrouw;
dank God, dat Hij haar tijdig van zulk een gluiperig beest heeft weggenomen.’ Op
26 april 1939 maakte gouverneur Wouters de volgende aantekening: ‘Dokter Engels
heb ik ernstig onderhouden en hem medegedeeld dat als hij zich aan dergelijke feiten
als het [sic] in dit dossier bedoelde meer schuldig maakt, ik zijne toelating tot
uitoefening der practijk in het gebiedsdeel Curaçao zal intrekken.’ Geen gouverneur
heeft Engels de toestemming ontnomen om een medische praktijk uit te oefenen.
Het onderzoek, de adviezen en het wikken en wegen zijn vrij gedetailleerd bewaard
gebleven en zullen te gelegener tijd benut worden voor een levensbeschrijving van
Engels. De zaak werd gesloten, verdween voor decennia in het ‘Geheim archief’ van
de inlichtingendienst, dat in Fort Amsterdam huisde en niet publiekelijk toegankelijk
was. Het een en ander kon ten tijde van het gebeuren en evenzeer erna uit de media
gehouden worden.
Het zal niet in de bedoeling van de erven gelegen hebben, dat mijn onderzoek een
faux pas als deze aan het licht bracht; ook nu nog wordt aandacht voor de kwestie
in eilandelijke media niet op prijs gesteld. De privé-archieven gingen dicht. Voor
een levensbeschrijving kan dat een ‘doodsklap’ zijn.
De kwestie zal Engels niet onberoerd hebben gelaten. De bestuurlijke tik op de
vingers lijkt als extra krachtige drijfveer gediend te hebben. Dit betreft de energie
waarmee hij enerzijds zich op het eiland als duizendpoot manifesteerde, anderzijds
zich inspande om een achtenswaardig imago op te bouwen en te behouden. Zijn
rentree op het eiland mag met een vernederende ervaring zijn begonnen, daarna
volgde een doelgericht handelen dat waardering en dikwijls bewondering afdwong.
Engels heeft de misstap ruimschoots weten te compenseren, wat de fascinatie voor
deze man vooral versterkt.

II Uitputting
Of een misstap als Engels' kortstondige affaire wel of juist niet in een
levensbeschrijving van hem moet worden ondergebracht, is in de context van dit
betoog van secundair belang. De biograaf moet er in ieder geval van kennis-
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nemen. Wanneer erven een dergelijke nieuwsgierige betrokkenheid c.q.
opdringerigheid dan wel indiscretie van een onderzoeker niet op prijs stellen, sluiten
archieven en wordt medewerking ingetrokken. Dit motiveerde mij af te zien van
verdere inspanningen om aan een levensbeschrijving van Engels te werken.
Het schrijven van een biografie wordt door het sluiten van deuren (aanzienlijk)
lastiger, zij het niet per definitie onmogelijk. Archieven worden tenslotte niet
uitsluitend door erven beheerd. Het amoureuze uitstapje van Engels werd
gedocumenteerd in een inmiddels voor onderzoek toegankelijk archief. Dit kreeg ik
eerst onder ogen in 2009 en bij gelegenheid van een onderzoek van geheel andere
orde, namelijk naar de geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische
eilanden (zie Broek, 2011). We zijn niet exclusief afhankelijk van erven of van de
persoon aan wie we de biografie wijden, maar hun zeggenschap reikt wel verder dan
wat in eigen ruimtes ligt opgeslagen.

Toen de mogelijkheid zich aanbood om een biografie te schrijven van Miep Diekmann
had ik niet met erven, maar wel met de persoon zelf te maken.5 Miep en ik schoven
in 2011 meerdere keren samen aan tafel om de aangelegenheden te bespreken die in
voorgaand punt een obstakel waren gebleken: oprechte medewerking en openheid
over alle mogelijke - inclusief heikele - aangelegenheden en toegang tot
privé-archieven. De beslissing over wat uiteindelijk van mijn bevindingen in de
biografie terecht zou komen, was aan mij als biograaf. Ik verkreeg de volmondige
instemming van Miep.

5

Maria Hendrika Jozina Diekmann, roepnaam Miep, werd geboren op 26 januari 1925 in
Assen als oudste dochter van Johannes Mathias Diekmann (1900-1954) en Maria Jozina
Venteville (1893-1980). Ondersteuning voor het onderzoek ten behoeve van een biografie
kreeg ik van het Nederlands Letterenfonds, Amsterdam, het SNS REAAL Fonds, Utrecht,
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Willemstad, Curaçao, en Union di
Organisacionnan Cultural Arubano, Oranjestad, Aruba.
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Om te beginnen trok ik de velden in waar ik mij redelijk vertrouwd mee voel, i.c. de
Antillen en het politiewezen. Dat bracht Miep en mij bij indringende ervaringen en
de (jarenlange) herinneringen daaraan, zoals het vervroegde vertrek uit Curaçao van
haar vader, Johannes M. Diekmann, als commandant van politie (in mei 1938); de
levensbedreigende val van Miep, in 1936, van een dak in Fort Amsterdam waar het
gezin Diekmann woonde (1935-1938); de intrigerende vermenging van feit en fictie
in de vele ‘Antilliaanse jeugd- en kinderboeken’ van Miep; eilandelijke minnaars;
en de rol van vader Diekmann en Miep zelf in de Tweede Wereldoorlog.
Waar bij het onderzoek naar Engels deuren sloten, gingen die bij Diekmann steeds
verder open. Het onderzoek naar haar leven kon niet zónder medewerking. Zonder
haar toestemming zou ik geen toegang hebben gekregen tot archiefmateriaal van
Miep zelf en van haar vader in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
(CABR).6 Diekmann opende een deur die zij zelf ook niet eerder had geopend door
mij toestemming te verlenen in het CABR relevante documenten te bestuderen. Wat
het materiaal in dit archief opleverde heb ik beschreven in een artikel in dit tijdschrift,
waarin deze zin de problematische kern verwoordt: ‘De ontwikkelingen zijn uiterst
pijnlijk niet alleen omdat haar vader aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond,
maar ook Miep zélf slipte’ (Broek, 2013, p. 16).
Dit memoreer ik niet om het belang van medewerking en toegang te onderstrepen,
die spreken voor zich. Achter de alinea gaan inspanningen verscholen, die uiteindelijk
het schrijven van een biografie blokkeerden. Diekmann toonde zich bereid om
spanningsvolle onderwerpen gedetailleerd te bespreken, toegang te verlenen tot
relevant archiefmateriaal, en mij door te verwijzen naar belangrijke informanten die
zij toestemming gaf en zelfs aanmoedigde om openhartig te spreken. Zodoende liet
zij mij als biograaf kijken achter de façade, die zij doelbewust over de jaren had
opgebouwd. Dit zorgde voor een beduidend indringender en aantrekkelijker resultaat
dan aanvankelijk voor mogelijk werd gehouden.
Miep en ik moesten echter constateren dat de vele gesprekken en de kennisname
van - meer dan eens ook voor Diekmann zelf - nieuw archief-

6

Het CABR - vier strekkende kilometer met oorlogsdocumentatie, waaronder proces-verbalen
inzake collaboratie - is ondergebracht in het Nationaal Archief, Den Haag. Toegankelijkheid
is strikt gereglementeerd en beperkt.
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materiaal (zoals uit het CABR/Nationaal Archief, Den Haag) een belastende
uitwerking hadden, waarvan de nodige slapeloze nachten nog de minste belasting
vormden. Haar bestaande voorstelling van zaken wijzigde aanzienlijk. Het opnieuw
beleven van pijnlijke gebeurtenissen en gevoelens van zestig, zeventig jaar eerder
was zowel een emotionele als fysieke opgave voor de dame die de negentig naderde.
Kortom, het bleek niet verantwoord om met de voorgenomen vaart en intensiteit het
onderzoek en schrijven invulling te geven. De praktijk vereiste een terugschakelen
naar een lagere versnelling en weldra kwamen Miep en ik tot de conclusie dat de
verdere ‘ontmanteling’ van de façade een te zware opgaaf voor haar was.
Miep had decennialang doelbewust aan ‘image building’ gewerkt en beschermde
het opgebouwde beeld als een waakhond. Een biograaf wil voorbij dat imago kijken.
Dat deden we ook, maar dat bleek een uitputtingsslag. Een van de moeilijkste
ervaringen hadden we naar buiten gebracht. Het was genoeg voor haar en zodoende
ook voor mij. Haar archiefmateriaal - zes volle dozen - ging naar het
Literatuurmuseum, Den Haag. Daar ligt het te wachten om over enkele [?] jaren te
worden doorgenomen zodat er alsnog een biografie geschreven kan worden. Het is
zonder bijzondere restricties toegankelijk.

III Ontstentenis
Na het overlijden van W.C.J. (Boeli) van Leeuwen (Curaçao, 1922-2007) werd de
zorg voor zijn literaire nalatenschap - stapsgewijs - aan mij toevertrouwd. Mijn taak
had een beperkte reikwijdte: de archivalia ordenen, kort beschrijven, onderbrengen
in een archief binnen het Koninkrijk der Nederlanden, en niet-gepubliceerde
‘vingeroefeningen’ beoordelen op belang voor publicatie en dit, wanneer gepast,
(geredigeerd) bewerkstelligen.7
Met het verscheiden van zijn vrouw Dorothy Debrot (1929-2012) kon de
nalatenschap in december 2013 formeel worden ondergebracht bij het
Literatuurmuseum in Den Haag. Hiertoe behoren onder meer versies van de

7

Hierbij ben ik ondersteund door het Literatuurmuseum, Den Haag, het Nederlands
Letterenfonds, Amsterdam, en, in Willemstad, Curaçao, het Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribisch Gebied en het Avila Beach Hotel; bij de werkzaamheden werd ik mede geholpen
door de neerlandicus Klaas de Groot. Voor een indruk van die nalatenschap, zie Broek en
De Groot, 2013.
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drie romans die Van Leeuwen in de jaren zestig in Nederland publiceerde: De rots
der struikeling (1960), Een vreemdeling op aarde (1962) en De eerste Adam (1966).
In de daaropvolgende vijftien jaar vereisten zijn opgroeiende kinderen en zijn werk
als Secretaris van het Eilandgebied Curaçao Van Leeuwens aandacht. Wél schreef
hij nog enkele lange essays, die hij onderbracht in de weekendbijlage van het
Antilliaanse dagblad Amigoe. Ook zijn er aanzetten tot romans bewaard gebleven,
die rond 1970 geschreven moeten zijn. Eenmaal ontdaan van de last van zijn baan,
verraste Van Leeuwen het eilandelijke en Nederlandse lezerspubliek met de romans
Schilden van leem (1985) en Het teken van Jona (1988) en een bundel columns die
eerst in het Antilliaanse weekkrant De Curaçaosche Courant waren ondergebracht,
Geniale anarchie (1990). Van deze romans zijn eveneens concepten bewaard gebleven
en in het hofstedelijke museum ondergebracht.8
De nalatenschap bevat uitsluitend materiaal van ná de Tweede Wereldoorlog, toen
Van Leeuwen weer terug was gekeerd naar het eiland, nadat hij in 1936 samen met
zijn moeder, zus en jongere broertje naar Nederland verhuisde. Daar werd hij
volwassen en bracht hij de oorlogsjaren door. Over het wel en wee van Boeli in die
jaren is vrijwel niets bekend (Coomans, 1991, p. 104). In het werk van Van Leeuwen
heeft de oorlog echter wel degelijk sporen achtergelaten, zoals het fragment ‘De
gorilla’ illustreert, dat op indringende wijze de nadagen van het Duitse Nazirijk in
Berlijn tekent (Van Leeuwen, 1992/3). Van Leeuwen deed er verder echter het
zwijgen toe. Met de passaat woeien af en toe wat geruchten voorbij.
Archieven zijn een randvoorwaarde om een levensbeschrijving aan te pakken, al
zullen er altijd ongedocumenteerde gebeurtenissen en levensjaren zijn. Daar valt
dikwijls een mouw aan te passen, maar in onderhavig geval is de leemte te groot om
eraan voorbij te gaan, wanneer een levensbeschrijving van Van Leeuwen zou worden
opgepakt.

8

In die nalatenschap bevinden zich inderdaad typoscripten waarvan enkele inmiddels geheel
of gedeeltelijk konden worden gepubliceerd, zie Van Leeuwen 2014a, 2016. Ook het poëtisch
debuut van Van Leeuwen - in 1947 op Curaçao verschenen en niet in een publieke bibliotheek
bewaard - kwam uit de nalatenschap tevoorschijn en er kon een nieuwe editie van worden
verzorgd (Van Leeuwen, 2014b). In het Archivo Nashonal, Willemstad, Curaçao, werden
door Hans Vaders - oud-redacteur van De Curaçaosche Courant - de typoscripten van de
columns ondergebracht.
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Mr. Bas de Gaay Fortman (1884-1961) was van 1912 tot in 1915 rechter op de
Antillen en bij terugkeer in Nederland bleef hij het eilandelijke wel en wee volgen
en van commentaar voorzien. Hij werd hierin gesteund door tal van mensen op het
eiland, waaronder de vermogende en invloedrijke Sefardisch-Joodse man Jossy M.L.
Maduro (1891-1964). Die stuurde hem op 9 maart 1960 een getypte brief, waarin
deze alinea als post scriptum is opgenomen:
Hebt u ook het op Curaçao gedrukte (ik meen bij de fraters [van Zwijsen]
op Scherpenheuvel) boek De rots der struikeling onder ogen gekregen,
waarvan een recensie in de Amigoe van 16 december 1959 verscheen? Het
is een nogal rommelig en verward werkje (eigenlijk een verzameling van
korte schetsen). De schrijver is de Curaçaoënaar Boeli van Leeuwen, die
in Nederland meester in de rechten werd en van wie ik hoorde vertellen,
dat hij gedurende de oorlog een vurige NSB'er was, die zelfs [het]
SS-uniform droeg. Hij moet daarna blijkbaar tot andere inzichten zijn
gekomen, althans op blz. 123[-124] stopt hij de volgende hekeling van de
Nazi's den pastoor van Santa Rosa [op Curaçao] in de mond: ‘Wat wilt
ge, dat ik U zeg? De mens is zondig en tot alles in staat. Maar voor deze
zondaars is God gekruisigd en voor niemand anders. Voor de slavenhalers,
die honderden mensen hebben laten stikken in het ruim van een schip,
voor de SS-leiders die uitgemergelde Joden als een kudde vee naar de
gaskamers hebben gejaagd, voor de politici, die de atoombom op Hiroshima
en Nagasaki hebben gegooid. Voor dezen is Hij gekruisigd op Golgotha.’9

De brief dook op tijdens het eerder genoemde onderzoek naar de geschiedenis van
de politie op de eilanden. Het archief van De Gaay Fortman bevat verder geen
documenten inzake Van Leeuwen. Het CABR wél, waarvan bestanden voor mij
geopend werden door de toestemming die de echtge-

9

In archief De Gaay Fortman, Koninklijk Instituut voor de Tropen, doos 16, niet nader
geordend en beschreven; het archief bevindt zich inmiddels in de Vrije Universiteit,
Amsterdam.
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note van Van Leeuwen verleende.10 Om enig zicht te verkrijgen op wat er formeel
was gedocumenteerd en om zodoende eventueel gefundeerd te kunnen reageren,
kreeg ik de documenten onder ogen. Gegeven de beschikbare stukken werd Van
Leeuwen, zo staat ondubbelzinnig vermeld, onvoorwaardelijk buiten vervolging
gesteld.
Dat mag een geruststellende gedachte zijn, maar - hier van belang - levert
nauwelijks informatie op over het reilen en zeilen van de jonge man die Van Leeuwen
gedurende de oorlogsjaren was. Het betreft mijns inziens een te omvangrijke leemte
om zonder meer aan voorbij te gaan. Eerst wanneer er archivalia over Van Leeuwen
in de oorlogsjaren gevonden worden, zou ik mij aan een levensbeschrijving kunnen
zetten.

IV Lacune
Het ontbreken van archieven over enkele jaren van belang kan een obstakel zijn dat
tot het afzien van een levensbeschrijving noodt. Het overlijden van auteur Tip Marugg
(Curaçao, 1923-2006) en het samenstellen van zijn verzamelde werk (Marugg, 2009)
onderstreepten een lacune van een andere aard: zijn mijn kennis en vaardigheden
eigenlijk wel toereikend om een levensbeschrijving te realiseren?
Marugg had ik in de tweede helft van de jaren tachtig leren kennen en sindsdien en
tot mijn vertrek van Curaçao naar Nederland - in 2001 - bijna wekelijks bezocht.
‘Met Tip klikte het goed, dat was wederzijds’ zo tekende de journaliste Petra Pos
(2009, p. 112) op uit mijn mond.
Het was niet voor niets dat hij me de eerste fragmenten van zijn nieuwe
roman [De morgen loeit weer aan, 1988] liet lezen en om een reactie vroeg.
Toen de roman af was, wilde hij dat ik keek wat er wel of niet deugde.
Drie avonden lang namen we samen het manuscript door, bladzijde na
bladzijde. Daar zat natuurlijk veel intimiteit in, regel voor regel door het
werk waarmee hij na twintig jaar stilzwijgen tevoorschijn kwam. (p. 112)

10

Het een en ander vond plaats in nauwe samenspraak met Nic Møller (1934-2015), decennia
bevriend met Boeli en Dorothy van Leeuwen en eigenaar van Avila Hotel, Boeli's home
away from home. De stukken zag ik in in augustus 2009.
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De interviews die Pos afnam met vijftien mensen die Marugg goed hadden gekend
bevatten informatie over Maruggs persoon(lijkheid) waar ik - ondanks m'n honderden
gesprekken met hem - geen enkele weet van had. Dat hoeft op zich niet te verbazen
(sommige geïnterviewden kenden hem tenslotte nog uit zijn jeugd), maar Pos'
bundeling zette me aan tot bezinning. Ik had wel al eens een portret van Marugg
geschreven, dat in nauwe samenspraak met hem tot stand was gekomen en tijdens
zijn leven en erna als in memoriam werd gepubliceerd. Aan die tekst ontleen ik het
volgende fragment waarin ik beschrijf hoe ik hem vanuit zijn huis over het erf zie
naderen:
De lange, magere gestalte loopt vastberaden en expressieloos naar het hek.
Ik weet dat hij mij pas op enkele meters van het hek een blik van
herkenning zal geven. Zijn ooit zo scherpe zicht is weg. Toen zijn erfelijke
oogziekte toenam verdween de auto, bleven boeken gesloten en papier
onbeschreven. Steeds minder vaak zie ik hem voor zijn bureau staan, met
een voet op de stoel, licht gebogen, geconcentreerde blik op een tekst.
(Broek, 2009, p. 660)
Marugg wilde niet geopereerd worden. Ik had daar veel moeite mee, het greep me
naar de keel dat hij aftakelde en er niets tegen wilde doen. Marugg was stellig in zijn
overtuiging: ‘Wij gaan het verkeerde gevecht aan, omdat we willen zijn wie we niet
zijn, met alle consequenties van dien. We moeten ons doen en laten regelen naar de
omstandigheden. We moeten leren onze beperkingen te accepteren’ (p. 662). Eigenlijk
was het heroïsch dat Marugg de gang van het leven accepteerde, een oefening in
zelfbeheersing om ervoor te kiezen er geen einde aan te maken en om het allemaal
maar te laten gebeuren. ‘Maar ik was jong, dertig jaar jonger dan hij,’ liet ik Pos
(2009, p. 116) weten,
ik wilde het leven omarmen, zag een man die god betere het
kruiswoordpuzzels zat te maken [...] de man die ik had gekend, glipte zo
tussen mijn vingers door. Hij verdween. Zeer confronterend, ik voelde me
machteloos. Verdrietig vooral. Boos. [...] Ver voor zijn dood nam ik al
afscheid.
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Ik had mijn vriend Tip niet geaccepteerd voor wie hij was en vroeg (en vraag) mij
af of ik eigenlijk had begrepen wie hij was. Had ik hem gekend? Waren mijn
vaardigheden en (mensen)kennis wel toereikend om hem te doorgronden? Zo niet,
dan zou ik het bij die ene schets moeten laten en niet aan een omvangrijkere
levensbeschrijving moeten beginnen - waarvan akte. Vooralsnog hebben de berustende
en tevens inspirerende woorden van Jaap Oversteegen in de introductie tot zijn
dubbeldikke biografie van Cola Debrot (Bonaire, 1902 - Nederland, 1981) mij niet
over de streep getrokken:
Ik moet mij erbij neerleggen, die hele ‘inleving’, die ‘empathie’, is een
fabeltje. Hoogstens kan ik mij inspannen om de handelingen en ervaringen
van mijn slachtoffer met mijn verstand te reconstrueren, en dat zal dan
nooit iets anders zijn dan de weergave van wat ik denk dat ik gedaan zou
hebben als ik Cola geweest was, of liever nog, als Cola degene geweest
zou zijn die ik vermoed dat hij was. Ik weet onnoemelijk veel detailfeiten
over zijn leven, te veel eigenlijk, maar juist daarom: hoe dichter ik hem
nader, hoe ongrijpbaarder hij wordt. (Oversteegen, 1994, p. 14)

V Krenking
Hoe dichterbij, hoe ongrijpbaarder? Een zekere distantie tot het ‘onderzoeksobject’
zal dikwijls wenselijk zijn. Wanneer die ontbreekt kan dit een deel-aspect vormen
van datgene wat in voorgaand punt werd aangereikt, namelijk gemankeerde kennis
en vaardigheden.
Wanneer die distantie er - voor enige tijd (?) - niet is dan vormt de wederzijdse
betrokkenheid - eerder al ‘intimiteit’ genoemd - soms juist een bijzondere ingang
om de ander goed te leren kennen. Een leerschool in dezen bleken voor mij de jaren
2000-2005, mijn overgangsjaren van Curaçao terug naar Nederland. Zonder de
bedoelde ‘intimiteit’ zou ik bepaalde ervaringen niet hebben onderkend. Ik zou echter
evenmin in aanraking zijn gekomen met nóg een potentieel obstakel: (de dreiging
van) gerechtelijke vervolging.
Met het schrijven van een ‘levensbeschrijving’ lopen we kans om ons krenkend
uit te laten over iemand. Die kan vervolgens, na verschijning van
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de ‘levensbeschrijving’, vanwege ‘smaad’ en/of ‘belaging’ een aanklacht indienen.
Ter illustratie weer een persoonlijke ervaring.
Vriendschap bracht mij naar Katwijk - vriendschap met de toenmalige wethouder
van Sociale Zaken in die gemeente: Jan E. Post.11 In 2001 loodste hij mij - terug na
twintig jaar wonen en werken op Curaçao - naar de positie van directeur van de twee
bedrijven voor sociale werkvoorziening in de Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB),
achter Leiden. Die bedrijven stonden op het punt te fuseren tot de nieuwe organisatie
MareGroep nv.
Na twee jaar was ik als geen ander geïnformeerd over de mogelijkheden en
beperkingen van de organisatie waar tegen de duizend mensen werkten. Dat had
consequenties voor mijn visie op de toekomst van het bedrijf. Bovendien was de
politieke en sociaal-economische omgeving flink aan het verschuiven, terwijl het
bedrijf zelf - mede door fikse fusieperikelen - niet meer hetzelfde was als toen de
fusie werd ‘ontworpen’. Hoog tijd - zo weten de betere managementstudies te
onderbouwen - om zich opnieuw te oriënteren, opnieuw de temperatuur meten. Ik
stuurde langzaam maar zeker aan op het stellen van enkele cruciale en, naar bleek,
minder welgevallige vragen.
Met mijn tegenspraak - ‘wij speelden bedrijfje met belastingcenten’ - keerde het
tij. Mocht aantoonbaar het een en ander niet naar wens verlopen en
buitenproportioneel veel geld kosten, zoals ik opperde, dan lag dat per definitie niet
aan gemeentelijke bestuurders, commissarissen of OR, maar aan één persoon: de
directeur. Mijn meervoudig geprezen kwaliteiten reduceerden de betrokken actoren
plotsklaps tot nog slechts één wezenskenmerk: ik was ‘niet dienstbaar’.
Niet zonder rancuneuze triomf - zo lijk ik terugblikkend te mogen stellen - maakten
de commissarissen, bij monde van de vicevoorzitter, kenbaar dat ik zelf als directeur
niet deugde en buiten de deur werd gezet. De jaren gekoesterde vriendschap met de
man die mij naar Katwijk haalde, werd daarop door hem opgezegd. Per mail. Ondanks
zijn ‘onvoorwaardelijke’ vriendschap wenste Jan mij niet langer te kennen.

11

De volgende alinea's zijn ontleend aan ‘Onder het Katwijkse blauw’, een hoofdstuk in Broek,
2013. De nodige egodocumenten en andere stukken inzake de geschetste vriendschap waaronder een logboek en correspondentie - werd in 2016 ondergebracht bij het Nederlands
Dagboekarchief, dat onderdeel is van het KNAW-Meertens Instituut, Amsterdam.
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De agressie die met het conflict vervolgens in allerlei vormen en personen op mij
afkwam, was verbijsterend, met name daar er niet op ‘de bal’, maar bovenal op ‘de
man’ werd gespeeld. Je gelijk halen en krijgen bij de rechter is feitelijk niet meer
dan een doekje voor het bloeden.12 Lange tijd bleef het gevoel door een enorme
dubbele ruit te zijn gejonast en met honderden glasscherfjes in m'n hele lijf op straat
te liggen. Glasscherfjes die er één voor één uitgehaald moesten worden.
Hiertoe ontstond het verlangen de vriendschappelijke en bestuurlijke ervaringen
in een autobiografische beschrijving onder te brengen - een monografie. Als waren
het vingeroefeningen, die ervaringen verdwenen in verschillende teksten. Van wat
een kolkende wirwar aan wederwaardigheden was, maakte ik een samenhangend,
zakelijk relaas, dat de titel ‘onder het Katwijkse blauw’ meekreeg13. De maalstroom
van gevoelens over de teloorgang van vriendschap verwerkte ik in de gedichtencyclus
‘De kus’ (2008). Die werd opgenomen in mijn dichtbundel Het lichten van de jaren
(Broek, 2010). Mijn ergernis over de bestuurlijke kuiperij verdween in een spotdicht
onder de titel ‘Bestuurlijke zinnen’ (Broek, 2013).
Op 10 september 2014 ontving ik een schrijven van de politie (District Leiden en
omgeving) met een ‘uitnodiging voor verhoor’ - als verdachte - op vrijdag 19
september 2014 om 10.00 uur aan het bureau aan de Langegracht 11 in Leiden. De
aangever, Jan Post, stelde mijn aanhoudende bemoeienis met hem en ons verleden
niet op prijs, zoveel werd door telefonisch contact van mijn advocaat met de politie
alras duidelijk.
Tot een verhoor kwam het niet, omdat al spoedig duidelijk (gemaakt) werd dat ik
met die aandacht en mijn teksten binnen de wettelijke lijntjes kleurde. De diversiteit
aan genres die ons feitelijk ter beschikking staat, is een geruststellende bescherming.
Het verlangen en de ambitie om verder te werken aan een autobiografisch relaas
kregen door de aanklacht - ook al werd die niet ontvankelijk verklaard - wel een
knauw. Een dreigende gerechtelijke procedure werkt niet inspirerend op inspanningen
om de feitelijke

12
13

Rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, rekestnummer 04.525, 29 oktober 2004.
Ondergebracht in Broek, 2013, pp. 17-31, waaraan ook de voorgaande alinea's zijn ontleend.
De nodige egodocumenten en andere stukken betreffende de geschetste vriendschap waaronder een logboek en correspondentie - werd in 2016 ondergebracht bij het Nederlands
Dagboekarchief, dat onderdeel is van het KNAW-Meertens Instituut, Amsterdam
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gang van zaken ‘onder het Katwijkse blauw’ en de uiteenlopende emoties tot één
autobiografische beschrijving te verwerken.
♦♦♦
Tegen deze vijf hindernissen liep ik op. Inzake de genoemde personen heb ik mij
gewonnen gegeven. Niet iedereen die deze hindernissen op zijn of haar pad tegenkomt,
zal deze consequentie behoeven te trekken. Al naar gelang de ernst, de vaardigheden
van de auteur en/of enig geluk zal de hindernis alsnog genomen of omzeild kunnen
worden. De handschoen heb ik dan ook weer opgepakt. Met gepast optimisme verricht
ik inmiddels een terreinverkenning naar het leven van de activist P.P.M. (Medardo)
de Marchena (Curaçao, 1899 - Bonaire, 1968)14. Vanwege zijn antikoloniale
pamfletten in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, kreeg hij het stempel
‘staatsgevaarlijk’ opgelegd en bracht hij de Tweede Wereldoorlog door in het
interneringskamp op Bonaire. Dat snoerde hem nadien goeddeels de mond. Tot de
terreinverkenning behoort het inschatten van de kans om een of meerdere van de
genoemde hindernissen weer tegen te komen en hoe die het hoofd te bieden.
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U kan ik alles toevertrouwen
Fictie en non-fictie in de dagboeken van Setske de Haan, Joop ter
Heul en Anne Frank
Monica Soeting
Op 23 juli 1908 kreeg de achttienjarige Friezin Setske de Haan van haar ouders een
dagboek cadeau. Niet een bijzonder mooi exemplaar met een fluwelen omslag en
een slotje, maar een degelijk kantoorschrift met harde kaft. Voorin had haar vader,
hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Oranjewoud, in keurig
schuinschrift een gedicht geschreven, een bewerking van ‘Memme Seine’ van de
Friese dichter S.S. Koldijk. ‘Bij 't ôfskie’ had hij erboven geschreven: bij het afscheid.
Want Setske vertrok in de zomer van 1908, drie jaar nadat ze de hbs had verlaten,
naar de Engelse stad Coventry, waar ze een baan als gezelschapsdame bij een
doktersgezin had aangenomen. Tenminste, dat dacht ze.
Het dagboek dat Setske van haar ouders kreeg, had in eerste instantie hetzelfde
doel als de meeste dagboeken dat hebben. Setske zou er haar belevenissen in
vastleggen en rekenschap geven van wat ze dagelijks had gedaan en of ze dat goed
had gedaan.1 Ze droeg het dagboek aan haar vader op, wat erop wijst dat het ook
diende als een verslag voor haar ouders. Jaren later kreeg het dagboek uit 1908 nog
een heel andere functie: toen diende het Cissy van Marxveldt - het pseudoniem
waaronder Setske de Haan beroemd was geworden - als inspiratiebron voor haar
roman Puck van Holten dat ze echter niet als dagboek schreef. De dagboekvorm
gebruikte ze wel in De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul (1919), maar daarvoor gebruikte
ze niet haar dagboekaantekeningen uit 1908. Joops fictieve dagboekaantekeningen
op hun beurt dienden een andere schrijfster ter inspiratie: in haar dagboek gebruikte
Anne Frank de namen van verschillende personages uit de Joop ter Heul-serie. Zo
ontstonden er allerlei verbanden tussen de dagboeken en

1

Vgl. Lejeune (2009, pp. 51-201).
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romans van Van Marxveldt enerzijds en tussen van Marxveldts romans en het dagboek
van Anne Frank anderzijds. In dit artikel ga ik in op deze verbanden en op de vragen
die zij oproepen: hoe verhouden fictie en non-fictie zich tot elkaar in het werk van
zowel Van Marxveldt als van Frank? En welke betekenis hebben Franks verwijzingen
naar Joops fictieve dagboek voor haar eigen dagboek?

Autobiografictie
Naast alle functies die Setskes dagboek vervulde, kreeg het nog een andere rol. Al
gauw gebruikte Setske haar dagboek, haar ‘beste kameraad’ zoals ze het noemde,
ook als uitlaatklep. Setske had, zo blijkt al vanaf de eerste bladzijden, overdreven
hoge verwachtingen gehad van haar baan bij het gezin Ellis. Waarschijnlijk stond
haar de positie van hoofdpersonen uit verschillende romans voor ogen, zoals die van
de adellijke Irene von Meltzow uit Omhoog van de Duitse schrijfster Ida Boy-Ed
(1894). Als haar vader, een weduwnaar, met een zeer jonge vrouw trouwt, neemt
Irene een baan als gezelschapsdame bij de echtgenote van een rijke koopman aan.
Ze hoeft er niets anders te doen dan aanwezig te zijn en te converseren, en af en toe
wat licht naaiwerk te verzorgen. Irene heeft een hekel aan haar onbeschaafde
werkgeefster - een parvenu? maar aan het eind van de roman wordt ze voor haar
doorzettingsvermogen beloond: ze trouwt met de edele zoon van het
koopmansechtpaar, een beroemde arts. En anders had Setske misschien wel een van
de vele krantenfeuilletons gelezen over gezelschapsdames die hun werkgeefster naar
de Riviera vergezellen of een belangrijke rol spelen in het leven van een adellijke
familie.2

Setske verwachtte in elk geval dat ze in Coventry niets anders hoefde te doen dan
met haar werkgeefster quatre-mains te spelen en in het Frans te converseren. Maar
in plaats daarvan moest ze op het tweejarige dochter-

2

Zoals ‘Een Avonturierster’ van de Ierse schrijver Frank Frankfort Moore, dat in De Telegraaf
van 1908 verscheen.
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tje van het echtpaar Ellis passen, een verwend mormeltje dat bekwaam was in het
genereren van negatieve aandacht. Bovendien kreeg Setske licht huishoudelijke taken
toebedeeld, zoals afstoffen en boodschappen doen. Dat laatste was gebruikelijk in
deze tijd, als je tenminste afgaat op de vele advertenties in de kranten uit het begin
van de twintigste eeuw. Zoals deze, die in Nieuws van den Dag van 13 februari 1907
verscheen: ‘Een Onderwijzeres, 44 j., zoekt betrekking als Gezelschapsdame of
Assistente in huishouding bij besch. gezin z. K., bej. Dame of Heer.’ Of een andere,
in De Tijd van 25 april 1908: ‘R.K. jonge Dame, 27 jaar, zag zich gaarne geplaatst
als Gezelschapsdame en assistente in de Huishouding. Op de hoogte van de Fransche-,
Duitsche- en Engelsche taal, muziek en huishoudelijke bezigheden.’3 Setske voelde
zich door alle huishoudelijke taken die ze van Mrs. Ellis kreeg toebedacht echter
ronduit beledigd. Daarbij kwam nog dat Mrs. Ellis haar au pair een stadser voorkomen
wilde geven dan die waarschijnlijk had, wat haar een minderwaardigheidsgevoel
opleverde.
Setske koelde haar woede op Mrs. Ellis in haar dagboek, waardoor dat naast de
eerder genoemde functies ook die van vertrouweling en uitlaatklep kreeg.
Tegelijkertijd gebruikte Setske het dagboek om haar eigen positie te bepalen. Ze
presenteerde zich in haar dagelijkse aantekeningen als een nuchtere, dappere Friezin
- het tegenbeeld van de frivole en in Setskes ogen aanstellerige Mrs. Ellis. Zo schreef
ze op 2 september 1908:
Mevrouw kwam beneden te dineren en was kostelijk vervelend, nou enfin,
dat zal ik maar aan haar ziekte toeschrijven. Na dinner ging ze direct naar
boven, waar ze me al haar schatten, zoals kousen, ondergoed, blouses enz.
toonde. Nou ik toonde me bij alles kolossaal verrukt en 't was ook echt de
moeite wel waard. Hoe ze alles uit elkaar houdt weet ik nog nooit. Maar
zeven kousen voor morgen, middag en avond ba - ba wat een soesah! (p.
54)
Maar Setskes dagboek had nog een andere functie: het gaf haar de mogelijkheid haar
pen te oefenen. Nadat ze eind augustus 1908 haar ontslag had genomen bij het gezin
Ellis, nam ze haar intrek in een meisjeskostschool in

3

Cursiveringen in originele teksten.
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Bath, die door de zus van dokter Ellis werd geleid. Daar had Setske de tijd van haar
leven. Voor het eerst, zo vertelde ze haar dagboek, hield ze ervan te leren. Ze genoot
van de lessen en van de vele uitstapjes die de leerlingen met hun leraressen maakten.
Nu werd het ook tijd dat Setske zich op haar toekomst voorbereidde. Haar ouders
zagen het liefst dat ze een examen MO Engels zou halen. Maar Setske zelf had andere
plannen. Zo noteerde ze op 22 november 1908, een paar dagen voor haar negentiende
verjaardag:
En nou dinsdag word ik al 19 en elke dag wordt mijn wens vuriger en
inniger, dat ik toch eens een boek mag schrijven. O een boek schrijven ik kan er me in verdiepen en me indenken, hoe heerlijk het wezen moet
een boek te kunnen schrijven en ik voel, dat ik het misschien eens kan.4
Als ze eenmaal schrijfster was, bedacht ze, zou ze de ultieme wraak op Mrs. Ellis
nemen:
Ik hoop nog eens een boek te schrijven, en misschien naar waarheid mijn
leven te vertellen, mijn leven van twee maanden met jou en je lieve spruit
en 't zal een heel boek vullen en je zult er niet zoo'n heele mooie rol in
spelen, Mevrouw Ellis. (p. 99)

Het dagboek van Joop ter Heul
In 1931 verscheen Van Marxveldts roman Puck van Holten, het verhaal over de
dochter van een gepensioneerde hoofdonderwijzer in Friesland die een baan aanneemt
als gezelschapsdame in Coventry. Mrs. Ellis speelt er als Mrs. Cunningham inderdaad
geen mooie rol in - ze is uitermate zelfzuchtig en wreed, en jaloers op haar
werkneemster, die trouwens vele maler geduldiger en vergevingsgezinder is dan
Setske zelf was. De kleine Millicent Cunningham houdt zelfs meer van Puck dan
van haar moeder. Wat dat alles betreft is Puck van Holten, net als veel andere romans
van Van Marxveldt,

4
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een vorm van autobiografictie, een fictieve vervulling van de droom of het wensbeeld
van de auteur.5

Hoewel Van Marxveldt verschillende aantekeningen uit haar dagboek letterlijk in
Puck van Holten overnam, schreef ze de roman niet als een dagboek. Die vorm
gebruikte ze wel voor De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul, die in 1919 verscheen.
Hoewel het boek niet veel aandacht kreeg in de pers, verscheen binnen enkele
maanden een tweede druk. De recensenten die de roman wel bespraken benadrukten
de herkenbaarheid van Joops belevenissen voor hbs-meisjes uit die tijd en zo werd
het verhaal blijkbaar ook door de lezers beleefd.6
Die herkenbaarheid werd versterkt door de dagboekvorm. Voor wie het boek niet
heeft gelezen: Joop ter Heul zit in de laatste klas van een meisjes-hbs in Amsterdam,
waar ze als zoveel andere fictieve bakvissen uit deze tijd niets liever doet dan met
haar vriendinnen de boel op stelten zetten. Het boek begint met een brief van Joop
aan Nettie, een schoolvriendin die verhuisd is. ‘Lieve Net’, staat er bovenaan de
5
6

Vgl. Saunders, 2010.
Er verschenen korte, maar positieve stukken over het boek in De Telegraaf van 19 november
1919 en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 december dat jaar, en een langer lovend
stuk in De Preanger Bode van 24 maart 1920.
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werkelijk van stapel geloopen ben met dit epistel, want Julie zei, dat je nooit een
brief met ik mag beginnen’ (Van Marxveldt, 1919, p. 5). Vervolgens vertelt Joop
over een club die ze met haar vriendinnen wil oprichten. In de volgende brieven
schrijft ze aan Nettie dat haar vader haar verboden heeft lid te worden van de club,
omdat haar schoolresultaten te mager zijn en dat ze daarom erelid is geworden en
stiekem meedoet met de voorbereidingen van een toneelstuk dat de club wil uitvoeren.
Als haar vader daarachter komt, moet ze voor straf op haar vrije middagen thuis
blijven. Haar huiswerk moet ze voortaan in de werkkamer van haar vader maken.
Hoofdstuk twee is geen brief, maar ook nog geen dagboeknotitie. In dit hoofdstuk
legt Joop uit dat haar vader haar heeft betrapt toen zij bezig was met het schrijven
van een brief aan Nettie. Ook dat mag ze voortaan niet meer doen. Dezelfde avond
nog begint ze daarom een geheim dagboek in een oud schrift van Julie:
Ik zit nu op onze slaapkamer bij een kaars te schrijven. Die heb ik voor
drie centen van Mina gekocht. 't Is al bij elven, en Julie zal zoo wel
thuiskomen. Ziezoo, nu heb ik dus mijn dagboek ingewijd. Ik ben in een
Fransch themaschrift van Julie begonnen. In haar laatste thema, had ze
vijf en twintig fouten. Dus ze hoeft mij nu nooit meer in 't Fransch aan te
vallen, want dan zeg ik direct, dat zij niet eens een behoorlijke thema heeft
kunnen maken.
't Is precies, alsof ik met Net een praatje gehouden heb. En gek, ik ben
heelemaal niet kwaad meer. (Van Marxveldt, 1919, p. 20)
Daaronder begint een dagboekaantekening mét datum: ‘16 December, 's avonds
kwart over tien’ (p. 20). Die datum- en tijdopgave wordt in de rest van de roman
aangehouden. Het verhaal eindigt echter met een brief aan Nettie, gedateerd op
‘Zondagmorgen, 19 Juli, tien uur’ (p. 284). Daarin vertellen alle leden van de
Jopopinoloukico-club (de clubnaam, een samenstelling van de voornamen van alle
leden, inclusief Joop) en juffrouw Wijers, die Joop voor het eindexamen heeft
klaargestoomd, dat Joops vader hun als beloning een vakantie aan boord van een
schip heeft aangeboden.
Van Marxveldt was niet de eerste die een meisjesroman in de vorm van een dagboek
schreef. Het klaverblad van vier van Tine van Berken uit 1894 is

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

64
eveneens als dagboek geschreven, en dat geldt ook voor De jongste thuis van Albertina
Schlüter (1912). Het was ook niet de enige keer dat Van Marxveldt een roman in
dagboekvorm publiceerde, want ze gebruikte die ook voor de Arcadia, dat in 1928
verscheen. Hoe dan ook, de dagboekformule was een gouden greep. Dankzij de
lineaire vorm en de nauwkeurige noteringen van datum en tijd lijkt De H.B.S.-tijd
van Joop ter Heul zich in een echte, meetbare tijd af te spelen. Joop hoeft bovendien
in haar dagboek, dat ze in een afsluitbare kast bewaart, geen blad voor de mond te
nemen. Zo kan ze woorden gebruiken die in de meeste bakvisromans niet voorkomen,
ook al laat Joop de platste kwajongensuitdrukkingen, zoals ‘Val dood’ door Kees
uitspreken. Dergelijke ongepaste woorden en uitdrukkingen moeten de serie voor de
toenmalige bakvislezeressen extra spannend hebben gemaakt.
Belangrijker nog is dat Joop in haar eigen woorden zo ‘eerlijk’ mogelijk vertelt
wat ze heeft meegemaakt. Joop als ik-personage is niet alleen een ‘vertellend ik’ dat
commentaar geeft en als alwetende verteller optreedt, maar ook een ‘ervarend ik’,
degene die alles heeft beleefd. Daarbij maakt Van Marxveldt handig gebruik van het
contrast tussen verschillende tijden. In zinnen als ‘En toen ben ik - o, daar is Mina
met een kop chocolade voor me. Ik schei er meteen mee uit, want er is niets nieuws
meer’ (Van Marxveldt, 1919, p. 82), gaat Joop direct over van de voltooide tijd naar
de onvoltooid tegenwoordige tijd en van verteller tot belever. Dat geeft je de illusie
dat je onmiddellijk toegang hebt tot Joops ‘echte’ leven, en ook dat maakt dat je de
dagboeknotities als authentiek ervaart.
De attractie van de roman lag bovendien in het milieu waarin de Joop ter Heul-serie
zich afspeelt. Als je afgaat op de verwijzingen naar de verschillende straatnamen in
dit boek, woont het gezin Ter Heul in een villa bij het Vondelpark, een buurt waarin
alleen kapitaalkrachtigen konden en kunnen wonen. Dat maakt Joop tot lid van de
hogere middenklasse, die voor de meeste lezers waarschijnlijk even begeerlijk was
als een man als de stoere Leo van Dil, een jonge Amsterdamse bankier met wie Joop
zich in het tweede deel verlooft. Ook dat is deels autobiografictie. Van Marxveldt
en haar man Leo Beek, die beiden afkomstig waren uit de lagere middenklasse, waren
sociaal zeer ambitieus. Van Marxveldt zelf verklaarde in een autobiografisch essay
in de bundel Confetti dat zijzelf een deel Joop was en een deel Julie, maar dat Joops
vader geheel en al naar haar eigen vader was gemodelleerd.
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Die had zich echter als zoon van Friese arbeiders tot hoofdonderwijzer in Oranjewoud
opgewerkt, dus bij lange na niet tot Amsterdamse bankier.

Fan fiction
Het dagboek van Joop ter Heul inspireerde talloze hbs-meisjes tot het naspelen van
het verhaal, vooral nadat Dom de Gruyter er een toneelstuk van had gemaakt. De
première van het stuk vond plaats in december 1924. Julia de Gruyter, de destijds
zevenendertigjarige echtgenote van Dom de Gruyter, speelde Joop. Na het zien van
het stuk speelde in elk geval één groep Haagse hbs-meisjes als in fan fiction avant
la lettre de belevenissen van de Jopopinoloukicoclub na. De meisjes besloten ook de
actrice met een fanbrief te eren. Omdat ze dat onder hun clubnamen deden, en De
Gruyter als ‘Joop’ aanspraken, ontstond er een ingewikkeld heen-en-weer van brieven
van de Haagse Joop in Joop-stijl aan de toneel-Joop over de roman-Joop. Ook hier
liepen fictie en non-fictie in elkaar over. Zoals in het volgende fragment:
Lieve Joop,
Je vindt 't toch zeker niet absurd hè? dat wij je schrijven? Nu als je nee
zegt, zal ik je eens gauw uitleggen, waarom we dat doen.
Op 't oogenblik zit ik op mijn kamertje met de opdracht de brief over te
kalken, want we hebben 'm met z'n allen opgesteld vanmiddag nà school.
We zaten in 't kozijn van 'n kaaswinkel dat is zoo heerlijk breed. De heele
club kon er in. Ze gilden allemaal door elkaar, wat ik zeggen moest, zoodat
ik ten laatste heelemaal niet meer wist, wat ik schrijven zou. Maar... zoo
als overal een eind aan komt kwam ook hier een eind aan. En nu zit ik hier
wel niet al te mooi, maar dat komt omdat ik steeds nog zooveel
geschiedenis in mijn hersenpan moet stampen. En als ik dáár aan denk is
opeens alle fut op den loop. [...]
Hoe is 't met de kleine Mol?
Groet Leo en Smidt met dt van ons. Onze boekhouder fungeert tusschen
2 haakjes als Jog. Doe vooral dezelfde japonnetjes aan, die flatteeren je
zoo à la Julie. Nu dag. Een poot van je Joop [...].7

7

Bron: Collectie Julia de Gruyter. Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam,
Bijzondere Collecties.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

66
Zo'n zestien jaar later, in 1941, identificeerden ook twee Amsterdamse meisjes zich
met Joop ter Heul: de twaalfjarige Jacqueline van Maarsen en haar even oude vriendin
Anne Frank. De serie hoorde tot hun favoriete boeken, zoals Van Maarsen vertelt in
Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank uit 2003: ‘Niet alleen waren de belevenissen van
de groep vriendinnen die hierin voorkwam, levendig geschreven, maar wij spiegelden
ons ook aan de meisjes die in een vrije en zorgeloze wereld leefden. Wij werden niet
moe elkaar scène na scène voor te lezen’ (p. 104). Sommige scènes speelden
Jacqueline en Anne ook na, zoals een scène uit het voorlaatste hoofdstuk uit Joop
ter Heul's problemen, het tweede deel van de serie dat in 1921 uitkwam. In deze
scène wordt Joop voor het eerst door Leo gezoend. Omdat Joop niet weet hoe je een
man zoent voelt ze zich ‘grenzeloos verlegen’. Als Leo haar vertelt dat zij voor hem
de liefste schat van de wereld is en daarvoor een beloning wil, biedt ze hem een
kersenbonbon aan:
‘Ondeugd, geef maar op.’
‘En je houdt er niet van.’
‘Van deze wel. En als ik die op heb, wat krijg ik dan?’
‘Nog een kersenbonbon. Of een marron glacé,’ veronderstelde ik.
Leo schroefde mijn beide handen in de zijne.
‘Plaag me nu niet. Wat krijg ik dan?’
‘Ik heb nog nooit een man gezoend,’ en ik bloosde wanhopig. ‘Behalve
dan de Piepert. En Jog een keer op zijn neus.’
‘O, het hindert heelemaal niet, al ben je onhandig. Kom hier Joop, en wees
lief.’
En ik legde mijn hoofd op zijn gestreepte jasje en ik wàs lief.
(Van Marxveldt, 1921, pp. 214-215)
Bij deze scène verzonnen Jacqueline en Anne een rollenspel. ‘We waren om de beurt
Joop en Leo van Dil,’ schrijft Van Maarsen. ‘Steeds weer moesten we lachen als Leo
verwoede pogingen deed om een zoen te krijgen en Joop hem probeerde af te schepen
met een kersenbonbon of een marron glacé’ (Van Maarsen, 2003, p. 104).
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Brieven aan Kitty
Op 12 juni 1942 kreeg Anne Frank, zoals bekend, ter gelegenheid van haar dertiende
verjaardag een eigen dagboek van haar ouders. Op het voorblad van het dagboek
schreef ze de volgende opdracht: ‘Ik zal hoop ik aan jou van alles kunnen
toevertrouwen, zoals ik het nog aan niemand gekund heb, en ik hoop dat je een grote
steun voor me zult zijn’ (Frank, 1986, p. 197). Dat was een gebruikelijke inleiding,
zoals ook Setske de Haan die in haar dagboek had geschreven: ‘Mijn lief dagboek,
ge zult mijn trouwe kameraad worden hier in de vreemde. U zal ik alles toevertrouwen,
het prettige en het verdrietige zullen uw witte bladen vullen [...]. Lief dagboek, we
zullen vrienden worden’ (aantekening van 17 augustus 1908). Ook voor Anne Frank
was het dagboek dus meer dan een journaal waarin ze bijhield wat ze had gedaan en
of ze haar dagen goed had besteed: haar dagboek was net als het dagboek van Setske
ook bedoeld als vertrouweling en ‘biechtvader’.
Net als Setske gebruikte Anne haar dagboek echter ook om zich in het schrijven
te oefenen. Op 11 mei 1944 vertrouwde Anne, net als Setske dat zesendertig jaar
eerder had gedaan, haar dagboek toe dat ze schrijfster wilde worden:
Je weet allang dat m'n liefste wens is dat ik eenmaal journaliste en later
een beroemde schrijfster zal worden. Of ik deze grootheids-(waanzin!)
neigingen ooit tot uitvoering zal kunnen brengen dat zal nog moeten
blijken, maar onderwerpen heb ik tot nu toe nog wel. Na de oorlog wil ik
in ieder geval een boek getiteld ‘Het Achterhuis’ uitgeven, of dat lukt blijft
ook nog de vraag, maar m'n dagboek zal daarvoor kunnen dienen. (Frank,
1986, p. 661)
Ook Anne loste haar belofte in. Op 20 mei 1944 berichtte ze dat ze begonnen was
met het herschrijven van haar dagboek op losse vellen; dat was het begin van wat de
roman Het Achterhuis moest worden. Toen de acht onderduikers in het achterhuis
van het kantoor op de Amsterdamse Prinsengracht op 4 augustus door de
Sicherheitsdienst werden ontdekt, had Anne haar dagboek tot 29 maart 1944
herschreven.
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Na de oorlog werd het dagboek onder de titel Het Achterhuis gepubliceerd, precies
zoals Anne het had gehoopt. Maar anders dan ze had bedoeld, werd het door bijna
niemand als een roman gelezen. De historicus Jan Romein, die het boek als een van
de eersten onder ogen kreeg, stelde in 1946 weliswaar vast dat Anne ‘een begaafd
schrijfster geworden was als zij was blijven leven’, maar beschouwde het
gepubliceerde dagboek als een uitdrukking of een ‘De profundis’ van een van de
ergste misdaden ooit begaan: de Jodenvervolging (Romein, zoals geciteerd in Van
der Stroom, 2003, p. 16). Ook de historica Anne Romein-Verschoor onderkende
Annes literaire talent, maar classificeerde het dagboek in haar inleiding van de eerste
editie van Het Achterhuis eveneens als oorlogsdocument:
Een document van de wreedheid en trieste ellende der Jodenvervolgingen,
van menselijke hulpvaardigheid en verraad, van menselijke aanpassingen
en niet-aanpassing; de kleine vreugden en grote misères van het
onderduikersleven zijn er op een directe, on-literaire en daardoor
voortreffelijke wijze beschreven door dit kind dat in ieder geval die éne
belangrijke kwaliteit van een groot schrijfster had: het onbevangen blijven,
het niet wennen aan en daardoor blind worden voor de dingen zoals ze
zijn.
(Romein-Verschoor, zoals geciteerd in Van der Stroom, 2003, p. 21)
Belangrijker nog vond Romein-Verschoor Annes eigen rol als symbool van een
onschuldig wezen dat korte tijd tot bloei is gekomen en daarna is gesmoord:
Maar het belangrijkste van dit dagboek is voor mij niet die documentatie,
die zo vaak elders is, wordt en zal worden vastgelegd. Wanneer men in
de tropen een jonge plant uit het gematigd bergklimaat meeneemt naar de
hete vlakte, dan bloeit zij eenmaal rijk en overdadig om daarna te gronde
te gaan. Dat is voor mij het ontroerende van dit dagboek.
Zoals die kleine dappere geranium daar heeft staan bloeien en bloeien
achter de geblindeerde ramen van het achterhuis. (p. 21)
De duiding van Anne Franks dagboek als document van de Jodenvervolging en Anne
zelf als symbool van onschuld won het in de loop van de jaren van
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de functie die Anne zelf aan de tekst had gegeven De historica Berteke Waaldijk was
een van de eersten die hierop wees. In ‘Anne Frank lezen als een vrouw’, een artikel
uit 1993, onderzocht zij Het Achterhuis op stilistische en intertekstuele verwijzingen
om een herwaardering van de literaire kwaliteiten van Annes geschriften mogelijk
te maken. Daarbij komt zij tot de conclusie dat Anne zich door één auteur in het
bijzonder had laten beïnvloeden: Cissy van Marxveldt. Dat komt, zoals Waaldijk
stelt, niet alleen tot uiting in Annes lovende opmerkingen over de Joop ter Heul-serie,8
maar vooral ook in de brieven aan ‘Kitty’. Anne gebruikte de briefvorm vanaf
september 1942 af en toe in het oorspronkelijke dagboek, maar vaker nog in de
tweede versie ervan, de beoogde roman. Zo imiteerde Anne het begin van het dagboek
van Joop ter Heul, dat immers ook met brieven aan een vriendin begint en eindigt.
Verder wijst Waaldijk naar de namen van Joops vrienden en vriendinnen die
regelmatig in Annes dagboek opduiken, en naar zinsneden die door de Joop ter
Heul-serie zijn geïnspireerd, zoals de zin over het gebruik van ‘ik’ aan het begin van
een brief, en de overgangen van de verleden naar de onvoltooid tegenwoordige tijd.
Al met al, stelt Waaldijk, laat het herlezen van Annes dagboek aan de hand van de
vele verwijzingen naar het dagboek van Joop ter Heul zien dat ‘zuiverheid en onschuld
metaforen [zijn] die niet op Anne Franks schrijven van toepassing zijn’. Anne, schrijft
Waaldijk,
creëerde een dagboek dat persoonlijke en publieke observaties vervlocht
en ‘grote literatuur’ vermengde met schoolmeisjesromantiek. Op die wijze
wist Anne Frank tegelijkertijd een verhaal over jodenvervolging door de
nazi's te produceren en een verhaal over een jong meisje dat uitgroeit tot
een schrijfster. Anne Franks woorden maken op hun beurt deel uit van
teksten die de gevoelens en geschriften van miljoenen lezers hebben
beïnvloed, niet slechts door haar symbolische waarde als slachtoffer van
racisme, maar ook door de schrijfwijze voor vrouwelijke auteurs die in de
tekst tot ontwikkeling is gekomen. (Waaldijk, 1993, zoals geciteerd in
Van der Stroom, 2003, pp. 121-122)

8

Zoals de aantekening van 22 september 1942, bijna drie maanden nadat het gezin Frank in
het achterhuis van het kantoor op de Prinsengracht was ondergedoken: ‘[I]k ben enthousiast
over de Joop ter Heul-serie. De hele Cissy van Marxveldt bevalt me in het algemeen bijzonder
goed. Een Zomerzotheid heb ik dan ook vier keer gelezen en nog moet ik om de potsierlijke
situaties lachen’ (Frank, 1986, p. 258).
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Zo gebruikte Anne Frank het fictieve dagboek van Joop ter Heul om haar eigen, op
geleefde ervaringen gebaseerde dagboek tot een roman om te werken. Dat Het
Achterhuis wereldwijd beroemd is geworden als onliterair en onopgesmukt getuigenis
van een onervaren meisje doet niet alleen Anne Frank onrecht, maar ook de
gelaagdheid van haar geschriften, net als die van Van Marxveldt.
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Kunstenaarslevens in woord en beeld
Prentenboeken over Gustave Caillebotte en Karel Appel
Ingrid van der Heijden & Helma van Lierop-Debrauwer
In 2010 verscheen Meneer Kandinsky was een schilder van Daan Remmerts de Vries.
Het was het eerste deel van een serie kinderkunstprentenboeken van het
Gemeentemuseum Den Haag en uitgeverij Leopold. In de afgelopen zes jaar zijn
daar nog veertien prentenboeken bijgekomen. De serie heeft tot doel kinderen
vertrouwd te maken met het museum door in de prentenboeken te vertellen over
kunstenaars en objecten die in het museum te zien zijn. De prentenboeken fungeren
als catalogus voor kinderen tijdens hun bezoek aan de kindertentoonstelling en als
herinnering aan wat ze daar gezien hebben. De prentenboeken beogen een brug te
slaan tussen de kunstwereld en de wereld van het kind. Hoewel de prentenboeken
gepubliceerd worden in een kunsteducatieve context, wordt de makers gevraagd een
didactische toon te vermijden. De boeken moeten literair en esthetisch verantwoord
zijn (Van der Heijden & Van Lierop-Debrauwer, 2014, p. 64).
Eerder werd deze prentenboekenreeks in Literatuur zonder leeftijd besproken
vanuit kunsteducatief perspectief (De Bodt, 2012). De prentenboeken zijn echter ook
interessant als life narratives, omdat het voorbeelden zijn van zogenaamde art
fantasies. Nikola Lisa (1995, p. 53) gebruikt dit begrip voor verhalen waarin het
leven en het werk van bekende kunstenaars wordt verteld in een nieuwe, verrassende
context. Deze art fantasies onderscheiden zich van klassieke kunstenaarsbiografieën
doordat ze op drie niveaus hybride zijn (Van der Heijden & Van Lierop-Debrauwer,
2014, p. 64). Ten eerste zijn de boeken een combinatie van feit en fictie:
controleerbare gegevens uit het leven en werk van een kunstenaar worden verweven
met fantasie-elementen. Ten tweede zijn de prentenboeken multimodale
levensverhalen: tekst en beeld vertellen samen over het leven van een kunstenaar.
In de klassieke kunstenaarsbiografie komen ook foto's en tekeningen van de
kunstenaar en zijn werk voor, maar daar dienen ze voornamelijk als illustratie. In de
art
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fantasy heeft de lezer zowel de tekst als de tekeningen nodig om inzicht te krijgen
in het leven van de kunstenaar. Ten slotte is de prentenboekenserie hybride omdat
ze een dubbel publiek aanspreekt. Vooral de allusies, de verwijzingen naar het werk
van de kunstenaar die centraal staat, maken het boek ook aantrekkelijk voor meer
ervaren lezers (Van der Heijden & Van Lierop-Debrauwer, 2014, p. 65).
In het vervolg van deze bijdrage zullen Een zondag met Caillebotte, geschreven
door Toon Tellegen en geïllustreerd door Ingrid Godon (2013) en Karel Appel uit
de kapperszaak in de Dapperstraat (2016), geschreven door Imme Dros en van
illustraties voorzien door Harrie Geelen gelezen worden vanuit het perspectief van
de art fantasy als een vorm van multimodale life writing. De belangrijkste vraag is
op welke manier deze prentenboeken in woord en beeld het levensverhaal vertellen
van Karel Appel en Gustave Caillebotte. Het boek over Karel Appel (1921-2006) is
een van de recent verschenen delen uit de reeks kunstprentenboeken van Leopold
en het Gemeentemuseum Den Haag. In het prentenboek staat de schilder zelf centraal,
al wordt het verhaal wel door een alwetende verteller verteld. Bij wijze van contrast
is Een zondag met Caillebotte als tweede prentenboek gekozen. In dit verhaal is niet
de schilder Gustave Caillebotte (1848-1894) zelf het middelpunt, maar Camille
Daurelle, een jongen van wie Caillebotte in 1877 een portret maakte. Dit verschil in
perspectief maakt het interessant beide boeken met elkaar te vergelijken.
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Feit en fictie
Het eerste kenmerk van de art fantasy is dat er sprake is van een vermenging van feit
en fictie. Daarmee sluit dit type prentenboeken aan bij wat Kersten (2011, p. 19) ziet
als een van de belangrijkste recente ontwikkelingen binnen de biografie, namelijk
de opkomst van biografische fictie. Omdat veel biografen zich beperkt voelen door
de conventies van de traditionele biografie, proberen ze de grens tussen biografie en
fictie op te rekken door intensief gebruik te maken van verhaaltechnieken zoals het
introduceren van fictionele personages, zelf bedachte monologen en dialogen en
afwijkingen in de chronologische volgorde. Bovendien beperken veel biografen zich
tot periodes in een leven in plaats van een leven van geboorte tot dood te beschrijven.
Dit is ook wat gebeurt in Een zondag met Caillebotte. Het verhaal gaat over een
specifieke periode in het leven van Gustave Caillebotte, namelijk de tijd dat hij het
portret van Camille Daurelle schildert (1877). Karel Appel uit de kapperszaak in de
Dapperstraat vertelt het levensverhaal van de Nederlandse schilder chronologisch,
maar wel met grote tijdsprongen.

De paratekst van art fantasies geeft de lezer vaak een eerste aanwijzing dat er sprake
is van een verhaal over een historische figuur. In het geval van de twee prentenboeken
die hier centraal staan, springen onmiddellijk de titels in het oog die allebei verwijzen
naar de kunstenaar over wie het verhaal gaat. Bij Een zondag met Caillebotte is
bovendien het omslag al een eerste allusie op het werk van de schilder. Het jongetje
dat is afgebeeld verwijst naar het schilderij Portret van Camille Daurelle dat
Caillebotte in 1877 maakte. Ook de schutbladen van het boek alluderen op het werk
van Caillebotte. Het titelblad toont een ouderwets fototoestel op statief en een man
die het apparaat bedient, met zijn hoofd onder het bijbehorende doek. Daarnaast is
op ruitjespapier een tekening van Camille te zien. De illustraties zijn een verwijzing
naar de werkwijze van Caillebotte die bij wijze
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van voorwerk graag schetsen maakte (Hansen, Hedin & Fonsmark, 2008, p. 12), en
naar zijn fotografische blik (Wesseling, 2013, z.p.). Naast een korte samenvatting
van het verhaal, bevat de achterflap van beide boeken ook feitelijke
achtergrondinformatie over de kunstenaar. Bij Een zondag met Caillebotte staat op
de achterkant zowel een tekening van Caillebotte als een schets van hoofdpersonage
Camille. Opvallend is dat in deze illustratie Caillebotte frontaal is weergegeven en
de lezer zo recht aankijkt. In het verhaal zelf wordt Caillebotte slechts één enkele
keer op deze manier weergegeven, zittend aan een bureau. Op de schutbladen zijn
kringen in het water te zien die afgeleid zijn uit het schilderij De Yerres, effect van
regen (1875). Caillebotte bezat een vakantiehuis in dit Franse dorpje. Het is een plek
dat het decor vormt van veel van Caillebottes schilderijen. De schutbladen bij Karel
Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat worden op een andere manier gebruikt.
Op het eerste schutblad is een illustratie te zien van een man die in een kappersstoel
zit, zoals blijkt uit de hand met een kam in de hand, die boven het hoofd van de man
te zien is. Op het schutblad achterin het boek staat een man die met een kwast in zijn
hand aan een schilderij werkt. Rondom deze geschilderde beeltenis zijn fantasiefiguren
afgebeeld. De schutbladen geven zo een samenvatting van de ontwikkeling die Karel
Appel zal doormaken: van kapperszoon tot kunstenaar.

Een zondag met Caillebotte
Een zondag met Caillebotte gaat over Camille Daurelle. In de tekst wordt zijn
achternaam overigens nergens genoemd, maar uit de verwijzing op het omslag naar
het schilderij Portret van Camille Daurelle en de tekeningen in het prentenboek die
hetzelfde jongetje laten zien, leidt de lezer af dat het hoofdpersonage Camille Daurelle
moet zijn. Bovendien vertelt de tekst dat Camille's vader de tuinman van Caillebotte
is, wat overeenkomt met de werkelijkheid van Camille Daurelle. Tekst en beeld
vertellen over gebeurtenissen, activiteiten en personen uit Camille's leven. Camille
denkt veel na over ‘later’. Hij is fantasierijk en vindt zichzelf bijzonder. In zijn
beleving is hij in allerlei dingen beter dan de andere personages:
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Ik vaar in een bootje op de Yerres, de rivier achter de grote tuin. Die
meneer voor mij, met die vilten bloempot op zijn hoofd, die haal ik straks
in. Ik roei veel harder dan hij. Als ik wil, roei ik door naar zee. En over
zee naar Amerika. Dwars door huizenhoge golven heen. En af en toe langs
een walvis. (Een zondag met Caillebotte, 2013, z.p.)
Camille houdt van overdrijven en laat zich graag meeslepen door zijn fantasie, zoals
blijkt uit deze beschrijving van zijn boottochtje over de rivier.
Door het boek heen observeert Camille Gustave Caillebotte, gefascineerd als de
jongen is door wat de schilder zegt over de voordelen van schilderen ten opzichte
van bijvoorbeeld fotograferen. Vooral het feit dat je de zon kunt schilderen als het
regent, terwijl dat niet kan bij het nemen van een foto, intrigeert de fantasierijke
jongen zeer.

Het verhaal in Een zondag met Caillebotte wordt verteld vanuit het perspectief van
Camille. Het kindperspectief zorgt voor een nieuwsgierige en open blik naar de
schilderkunst van Caillebotte. Op de eerste pagina stelt Camille eerst Caillebotte
voor en daarna zichzelf. In de illustratie is een allusie te zien op het schilderij Camille
Daurelle in het park van Yerres (1877). Het staat wat op de achtergrond op een
schildersezel. Deze wijze van contextualiseren van schilderijen is volgens Beckett
(2012, p. 185) een manier om de aandacht te
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vragen van onervaren lezers voor de verwijzing, ook al zullen ze die als zodanig
vermoedelijk nog niet herkennen. De rechterpagina toont het schilderij nog eens,
maar met een gewijzigd perspectief. Hoewel Camille in het daadwerkelijke schilderij
van de kijker wegkijkt, kijkt hij in de illustratie de lezer recht aan. Daarmee wordt
nog eens benadrukt dat het hier om zijn blik gaat. Meneer Caillebotte zelf is niet in
kleur weergegeven. Enkel met blauwe en rode lijnen is zijn contour weergegeven.
Dit komt overeen met de schetsen die Caillebotte vaak voor zijn schilderijen maakte.

Caillebotte was een gefortuneerd man. Dat blijkt doordat in de tekst staat dat de
schilder een groot huis met een grote tuin bezit (Hansen, Hedin & Fonsmark, 2008,
p. 11). Zijn enige bezigheid lijkt observeren en schilderen. Camille ziet hem staan
kijken en verzint namens hem antwoorden op de vraag wat het volgende is dat de
schilder gaat schilderen. Daarbij wordt de jongen niet gehinderd door valse
bescheidenheid, want hij veronderstelt dat hij het misschien weer zou kunnen zijn
die geschilderd zal worden, omdat hij zo hard kan roeien (zie het citaat hierboven).
De tekst op deze spread lijkt een verwijzing naar het schilderij Roeiers op de Yerres
(1877). De afbeelding op deze spread van Caillebotte die uit het raam naar de roeiers
kijkt, is mogelijk een allusie op Jonge man aan het raam (1875). In dat schilderij
kijkt een man uit op de Parijse straten. Omdat de lezer over Caillebotte's schouder
naar Camille kijkt, delen ze hetzelfde perspectief. Een dergelijk verhoogd standpunt
was vernieuwend voor de tijd waarin Caillebotte leefde (Hansen, Hedin & Fonsmark,
2008, p. 13).
Het verhaal draait om de gedachten en observaties van Camille. Zo ook op de
pagina waar de vader van Camille wordt voorgesteld. Hij poseert voor Caillebotte.
De prent is een allusie op Zwemmers aan de oever van de Yerres (1877). De allusie
laat het moment zien waarop een persoon in het water duikt. De tekst ondermijnt de
momentopname. Caillebotte heeft aan Camilles vader gevraagd ‘heel even’ stil te
staan zodat hij hem kan schilderen. Camille merkt echter op: ‘Ik wist niet dat heel
even zo lang kon
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duren’. Hieruit blijkt dat wat in het beeld op een momentopname lijkt, in werkelijkheid
meer tijd vraagt. De illustratie is met potlood gemaakt, en hoewel het daadwerkelijke
schilderij uit één persoon bestaat die klaar staat het water in te duiken, is in de
illustratie een contour van een andere duiker weergegeven. Dit silhouet verwijst naar
Camille zelf, die toont hoe Caillebotte hem zou schilderen wanneer hij een duik zou
nemen in de Yerres. Deze contour is gemaakt van lijntjes papier. Dit is een verwijzing
naar de schetsen die Caillebotte voor zijn daadwerkelijke schilderij maakte (Hansen,
Hedin & Fonsmark, 2008, p. 12). De bijzondere standpunten die in het prentenboek
worden ingenomen, representeren nog eens de vooruitstrevende manier waarop
Caillebotte met perspectief omging (Hansen, Hedin & Fonsmark, 2008, p. 13).
Daarnaast worden de illustraties regelmatig afgesneden waardoor de vorm
overeenkomsten vertonen met fotografie. Hierdoor zijn personages niet in hun geheel
te zien. Dit is ook het geval wanneer de vrouw van Caillebotte wordt voorgesteld.
De illustratie die hierbij staat is een allusie op het schilderij Lezende vrouw (1880).
De vrouw is echter uit de setting van het oorspronkelijke schilderij gehaald, en tegen
een witte achtergrond geplaatst. Op de muur, als achtergrond voor de lezende vrouw,
is het contour van het schilderij Camille Daurelle in het park van Yerres (1877)
weergegeven. Camille zegt dat hij de brief mee leest.
Wanneer de broer van meneer Caillebotte die fotograaf is wordt geïntroduceerd,
wordt nogmaals het verschil tussen schilderen en fotograferen ter sprake gebracht.
Het is een verwijzing naar de concurrentiestrijd tussen fotografie en schilderkunst
in de negentiende eeuw. Vooral portretschilders waren bang dat ze door de opkomst
van de fotografie terrein zouden moeten prijsgeven. De prent die de broer van
Caillebotte verbeeldt, is een allusie op het schilderij Portret van meneer R (1877).
De illustratie lijkt niet helemaal te zijn voltooid. Een deel van de jas van Caillebottes
broer en zijn broek zijn weergegeven in een bruine kleur die doet denken aan
schetspapier. Ook dit lijkt weer een verwijzing naar de werkwijze van Caillebotte,
die erom bekend staat eerst schetsen te maken alvorens aan zijn daadwerkelijke
schilderij te beginnen. De tekst specificeert de illustratie omdat daarin wordt uitgelegd
wie er op de illustratie te zien is.
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Karel Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat
Het boek Karel Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat gaat over kleine Kareltje
die vaak helpt in de kapperszaak van zijn vader. Door zijn oom komt hij in aanraking
met verf en schilderijen. Tot grote teleurstelling van zijn vader besluit Karel om naar
de kunstacademie te gaan in plaats van zijn dagen te vullen in de kapperszaak. Hoewel
veel mensen nog niet klaar zijn voor de schilderijen van Karel Appel, krijgt hij
langzamerhand toch veel aandacht van mensen die zijn kunst wel kunnen waarderen.
Zo wordt Karel Appel schatrijk en wereldberoemd. Aan het einde van het verhaal
blijkt dat Appel inmiddels is overleden, maar wat blijft zijn zijn schilderijen en het
Karel Appel huis.
De illustratie bij de tekst over de jeugd van Karel Appel in de Dapperstraat toont
een aantal huizen, auto's en mensen. In een woning staat een personage afgebeeld
die vader Jan voorstelt. Hij staat in de deuropening van zijn zaak. Uit zijn overhemd
steken een kam en een schaar. In de ramen die aan beide kanten van de deur te zien
zijn, zijn vijf personen weergegeven, waarvan er van één figuur het gezicht niet te
zien is. Het is duidelijk dat één figuur een verfijnder gezicht heeft. Deze figuur zou
geïnterpreteerd kunnen worden als de moeder van Karel. De andere vier figuren
kunnen verwijzen naar Karel en zijn drie broers: Dik, Jan en Joop.
De tekst speelt in dit verhaal een belangrijke rol wanneer het gaat om de relatie
tussen feit en fictie. Het verhaal is op rijm geschreven waardoor het met veel vaart
gelezen kan worden. Dit kan geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar de
manier waarop Appel te werk ging. Twee van de belangrijkste kenmerken van het
kunstenaarschap van Appel waren zijn enorme gedrevenheid en het hoge tempo
waarmee hij zijn schilderijen tot stand bracht (Hartog Jager, 2007, p. 13). Deze drift
blijkt ook uit de prenten in het boek. Deze illustraties gaan over het leven van Appel,
maar ze zijn geen directe allusies op specifieke schilderijen zoals in Een zondag met
Caillebotte. De prenten verwijzen vooral naar de manier waarop Karel Appel
schilderde. Het kleurgebruik, de fantasievolle beeldtaal en de schijnbare eenvoud
van de illustraties zijn typerend voor de stijl waarmee Appel zijn bekendheid verwierf.
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De eerste kennismaking van Karel met kunst verloopt dus via zijn oom Karel. Deze
oom, Karel Chevalier, is de broer van Appels moeder (Hartog Jager, 2007, p. 10).
Samen met zijn neefje gaat hij op pad om te schilderen. Op zijn vijftiende krijgt Karel
van deze oom een schilderkist, terwijl Appels vader het nu hoogste tijd vindt dat zijn
zoon in de kapperszaak gaat werken. Karel verlaat op zijn vijftiende school en blijft
tot zijn achttiende bij zijn vader werken. In het prentenboek wordt het tempo van de
gebeurtenissen versneld. Daar deelt Karel zijn vader mede dat hij geen kapper wordt
en naar de kunstacademie wil. Tegen de wil van zijn ouders in blijft Karel bij zijn
besluit. De opluchting die deze beslissing met zich meebracht, is ook te zien in de
illustratie. Waar de eerste illustraties op een zwarte achtergrond zijn gemaakt, is deze
illustratie op een witte achtergrond weergegeven. Te zien is een man voor een witte
decor waartegen verschillende tekeningen afgebeeld zijn.

De historische tijd waarin Karel Appel opgroeide, is in het verhaal aanwezig. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de zin: ‘na vijf jaar strijd is de oorlog voorbij’. Dit verwijst
naar de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de laatste maanden van
de oorlog zwerft Appel rond in Nederland. Wanneer hij hoort van de bevrijding keert
hij terug naar Amsterdam (Hartog Jager, 2007, p. 15). Dat deze gebeurtenis een
belangrijke rol speelt in de carrière van Appel blijkt uit de zin waarin staat dat hoewel
het land nu vrij is, de kunst nog bevrijd moet worden. Er breekt een nieuwe tijd aan
waarin Appel steeds meer bekendheid verwierf. Het prentenboek beschrijft het leven
van Appel chronologisch. De tekst vertelt dat Appel in juni 1946 wordt uitgenodigd
om zijn werk te tonen tijdens een expositie in het Stedelijk Museum (Hartog Jager,
2007, p. 19). Dit feit komt in de
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tekst naar voren. In de illustratie is een man te zien die driftig een leeg schilderdoek
vol schildert. De negatieve reacties naar aanleiding van de expositie zijn niet van de
lucht. Ze vormen het uitgangspunt in de tekst. Appel wordt uitgelachen, hem wordt
verweten dat kinderen van vier jaar ook zijn kunst kunnen maken. Ook de
muurschildering Vragende kinderen (1949) die Appel maakte in de kantine van het
Amsterdamse stadhuis valt niet in de smaak (Hartog Jager, 2007, p. 38), zoals blijkt
uit de tekst van het prentenboek: ‘Karel beschildert in opdracht een wand van het
stadhuis. Dat komt ook in de krant. Zijn Vragende kinderen wordt heel lang verstopt
achter kalk en lagen behang’ (z.p.). Zijn schildering wordt jarenlang verborgen
gehouden onder een laag behang. Deze omgang met de kunst van Appel is
kenmerkend voor die tijd en laat zien dat het publiek nog niet toe was aan de manier
waarop Appel schilderde. Later in het verhaal blijkt dat de schildering weer
tevoorschijn komt, het werk is dan veel geld waard. De omschakeling van het moment
waarop de aversie tegen zijn werk omslaat in waardering, verloopt in het boek erg
snel. Op een en dezelfde spread wordt de omslag in waardering verwoord:
De brave burgers vinden het schande
zulke barbaars beschilderde wanden.
‘Word maar weer kapper in de Dapperstraat,
met al je geklieder en je kleuterpraat.
Met je: “Ik rotzooi maar zo'n beetje an.”
Een kind ziet dat je niet schilderen kan!’
Later wordt die stadhuiswand hersteld,
want dan kort een Appel handenvol geld!
(Karel Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat, z.p.)

In tegenstelling tot Een zondag met Caillebotte worden in de illustraties in Karel
Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat weinig allusies op specifieke schilderijen
van Appels hand verwerkt. Het is zijn wilde schildertoets, het vrolijke kleurgebruik
en de diversiteit aan kunstvormen die terug te vinden zijn in de illustraties. De tekst
in het prentenboek over Karel Appel wordt vooral gebruikt voor de strijd die Appel
tijdens zijn leven heeft moeten
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leveren om erkenning te krijgen voor zijn werk. In eerste instantie gaat het om de
toestemming van zijn vader, later om de waardering van het publiek voor zijn
vernieuwende manier van werken. De tekst in Een zondag met Caillebotte focust op
de voordelen van de schilderkunst ten opzichte van de fotografie in een tijd dat vooral
de portretkunst de concurrentie van de nieuwe vorm van representeren hard voelde.
Caillebotte is in deze context een interessante figuur, omdat hij zoals gezegd werd
gezien als een schilder met een fotografische blik (Wesseling, 2013, z.p.).

Tekst en beeld
Door het samenspel van woorden en beelden is de art fantasy bij uitstek geschikt als
medium om over het leven van beeldende kunstenaars te vertellen. In Een zondag
met Caillebotte wordt de verhouding tussen tekst en beeld expliciet gethematiseerd.
Camille vertelt dat een kunstenaar kan schilderen wat hij maar wil. Dat blijkt uit de
tekst én de illustratie waarin Camille met zijn hoepel speelt. De prent bestaat uit een
witte achtergrond en een tekening van de muur van de groentetuin. Camille is
afgebeeld op de overgang tussen deze verschillende achtergronden. Hierdoor lijkt
het alsof hij uit zijn leefomgeving stapt en zichzelf presenteert aan de lezer. De tekst
ondersteunt deze interpretatie, want Camille stelt zichzelf aan de lezer voor. Hij
vertelt dat meneer Caillebotte een rode hoepel mooier vindt dan de zwarte hoepel
waarmee Camille speelt. Camille is getekend met een rode hoepel waardoor in
combinatie met de tekst blijkt dat de illustratie niet de werkelijkheid toont die Camille
aan de lezer doorgeeft. De illustratie geeft wel de gedachte van Caillebotte weer. De
laatste zin: ‘Je kunt alles schilderen wat je wilt’, wordt in de illustratie toegepast.
De tekst vult de illustratie vaak aan, bijvoorbeeld in een illustratie waarop een deel
van een boom is afgebeeld. Het hoge perspectief van waaruit deze boom is
waargenomen, refereert weer aan de nieuwe standpunten die Caillebotte in zijn
schilderijen verwerkte. De benen en de jas van een persoon zijn te zien. De bijzondere
manier van afsnijden die in het boek wordt toegepast, zorgt ervoor dat het op de
vorige pagina leek alsof Caillebotte daar ín een schilderij loopt, terwijl hij in deze
illustratie uit de setting loopt. De afsnijding is bijzonder omdat uit de afbeelding niet
duidelijk is wie er

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

83
wordt weergegeven. De tekst vult deze lege plek in, het gaat om Caillebotte. Op de
illustratie is ook Camille te zien. Uit de tekst blijkt: ‘Ik denk ergens over na. Misschien
over later.’ Omdat het verhaal vanuit het perspectief van Camille wordt verteld, is
het opmerkelijk dat Camille niet weet waar hij zelf over nadenkt. Hij observeert
zichzelf alsof hij een vreemde is wiens gedachten niet voor hem toegankelijk zijn.
Deze manier van waarnemen is typerend voor Caillebottes werk (Hansen, Hedin &
Fonsmark, 2008, p. 18). Dit blijkt ook uit de afstandelijke manier waarop hij zijn
familieleden heeft geschilderd.
In Karel Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat is de tekst eveneens vaak
een uitbreiding van de illustratie. Zo toont de tweede illustratie een persoon met een
bezem in de hand. Uit de tekst blijkt dat dit Karel is die de afgeknipte haren bij elkaar
veegt. De specificering in de tekst is nodig om het verhaal te begrijpen. Karel vormt
van de afgeknipte haren een kat, een muis of een hond op de vloer en toont zo al zijn
creativiteit.
Een enkele keer lijken tekst en beeld met elkaar in tegenspraak. Daarvan is
bijvoorbeeld sprake in een illustratie die te zien is in het boek over Karel Appel. De
figuur die Appel voorstelt, is opgebouwd uit verschillende materialen. De romp van
de figuur bestaat uit een lege pillenstrip, de haren bestaan uit de tanden van een kam.
Deze twee elementen zijn met elkaar verbonden door getekende, kleurrijke vormen.
De collagetechniek waarmee de mensfiguur is opgebouwd, alludeert op de
beeldhouwwerken die Appel samenstelde uit verschillende materialen die hij op
straat verzamelde (Hartog Jager, 2007, p. 23). Op de zwarte achtergrond van deze
illustratie zijn scharen weergegeven. Doordat de bladen open staan, lijken het net
dansende figuurtjes. Uit de tekst blijkt dat Appel het fijn heeft op school, het is er
warm, en hij maakt vrienden. Hoewel het op de zolder die hij huurt koud is, kan hij
wel doen wat hij altijd al wilde. Het is opvallend dat bij deze tekst juist een illustratie
is weergegeven waarin elementen zijn verwerkt uit zijn kappersverleden. Terugkeren
naar zijn baantje als kapper is juist iets wat Karel niet wil. Afgaande op de illustratie
zou je verwachten dat de tekst gaat over het kappersverleden van Karel, maar de
tekst vertelt juist hoe fijn zijn nieuwe leven is.
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Jonge en volwassen lezers
Het derde kenmerk van de art fantasy is de dubbele geadresseerdheid. Deze verhalen
over beroemde kunstenaars veronderstellen vooral door de allusies op hun werk een
voorkennis die men bij jonge lezers niet kan verwachten. Om die reden verwacht de
Canadese onderzoeker Sandra Beckett (2012, p. 147) dat verwijzingen naar bekende
kunstwerken vooral een volwassen lezer zullen aanspreken. Zij heeft het overigens
uitsluitend over visuele allusies op kunst. In art fantasies kan echter ook de tekst
hierin een rol spelen, bijvoorbeeld wanneer verwezen wordt naar opvattingen van
de kunstenaar of naar de receptie van zijn of haar werk. Zo alludeert Karel Appel uit
de kapperszaak in de Dapperstraat een aantal keren op uitspraken van Appel zelf of
van kritische tijdgenoten. Naar aanleiding van Appels deelname aan zijn eerste
expositie schreef Het Parool over het werk van Appel: ‘De schrik der aestheten’,
Trouw sprak van ‘Fröbelschool der schilderkunst’ (Hartog Jager, 2007, p. 20). Deze
kritische uitspraken komen terug in het prentenboek: ‘Het is om te schrikken' schrijft
Het Parool. En Trouw noemt het “iets voor de kleuterschool”’ (z.p.). De allusies zijn
gericht op ervaren lezers die weten welke rol recensenten spelen in de receptie van
kunst.
Daarmee is niet gezegd dat alleen die ervaren lezers aan hun trekken komen. Voor
jonge lezers is er ook veel te genieten, ook al zullen zij de allusies naar het werk van
Appel vermoedelijk op een andere manier beleven. De open blik waarmee kinderen
de wereld waarnemen, is een kunst die veel volwassenen niet meer verstaan
(Schasfoort, 2007, p. 54). In Een zondag met Caillebotte wordt het verhaal verteld
vanuit het perspectief van een kind. Hier komt de onbevangenheid en de jeugdige
overmoed van het kind mooi naar voren, zoals in een deel van het citaat eerder in
deze bijdrage: ‘Als ik wil, roei ik door naar zee. En over zee naar Amerika. Dwars
door huizenhoge golven heen. En af en toe langs een walvis’ (z.p.).
De aantrekkingskracht van de twee prentenboeken zit ook in de dubbele
gelaagdheid van sommige zinnen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het boek
over Karel Appel: ‘Hij komt in de kapperszaak want dat moet, vooral in haarverven
is hij heel goed!’ De figuurlijke betekenis van deze zin vraagt enige leeservaring:
het is een impliciete vooruitwijzing naar Appels latere schilderscarrière. In Een
zondag met Caillebotte is het vooral de filosofische
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toon die zowel volwassen als jonge lezers kan aanspreken als ook het spel met taal.
Een voorbeeld van dit laatste aspect zijn de bedenkingen van Camille wanneer hij
Caillebotte observeert:
Schetsen zijn een soort voorschilderijen, heeft hij mij verteld. Zoals
voorpret een soort pret is voordat je echte pret hebt. Hij is in gedachten
verzonken. Zo heet dat. Misschien zijn het voorgedachten.
Camille reflecteert hier op verbanden tussen woorden. Het woord ‘voorschilderij’
associeert hij met het bestaande woord voorpret en hij gebruikt het vervolgens om
te komen tot het neologisme ‘voorgedachten’.

Conclusie
Kersten (2011) ziet binnen de biografie een ontwikkeling die hij typeert als
‘postmodern experiments with the form of the genre’ (p. 19) en die zorgt voor een
opmars van biografische fictie. Een zondag met Caillebotte en Karel Appel uit de
kapperszaak in de Dapperstraat passen binnen deze tendens. Beide prentenboeken
zijn voorbeelden van de art fantasy, een vorm van life writing die feit en fictie
combineert in een samenspel van tekst en beeld en aantrekkelijk is voor een publiek
van volwassen en jonge lezers. In de manier waarop ze dat doen verschillen de twee
boeken wel. Het levensverhaal van Karel Appel wordt chronologisch verteld en gaat
van de wieg tot het graf, zij het met grote sprongen in de tijd. De sleutelmomenten
uit zijn leven volgen elkaar snel op. Dat hoge tempo wordt ondersteund door het rijm
dat gebruikt wordt en dat het verhaal vaart geeft. Het taalgebruik is expressief, net
als de illustraties. Van allusies op bekende werken van Appel is geen sprake, maar
de manier van illustreren is een verwijzing naar de stijl van Appel. Ook in Een zondag
met Caillebotte refereren de illustraties aan de vernieuwende werkwijze van
Caillebotte. Anders dan Harrie Geelen alludeert Ingrid Godon in haar illustraties wel
op specifieke schilderijen van Caillebotte. De poëtische tekst van Toon Tellegen is
filosofisch en vraagt vooral aandacht voor het werk en de ideeën van Caillebotte,
terwijl de tekst van Imme Dros vooral de nadruk legt op het leven van Karel Appel
en de keuzes die hij daar-
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in moest maken. Karel Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat is vooral kleurrijk
en expressief, Een zondag met Caillebotte is ingetogen en verstild.
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De kracht van autobiografische strips
Het geheel dat de som van de delen overstijgt
Chris Bulcaen
Maus. Persepolis. Blankets. Vraag naar grafische romans die lezers kennen, en je
zal deze titels vaak als antwoord krijgen. Het zijn alle drie autobiografische
vertellingen. Ook jongeren kennen ze: deze grafische romans worden frequent in het
onderwijs gebruikt, of aangeraden in bibliotheken en initiatieven tot leesbevordering.
In deze educatieve contexten worden deze strips aangehaald als toegankelijke en
geslaagde kunstzinnige uitbeeldingen van ingrijpende gebeurtenissen.
Vallende ziekte. De Arabier van de toekomst. Fun Home. Misschien iets minder
bekende, maar toch ook wijd verspreide en geprezen grafische romans, opnieuw
autobiografisch van aard. Voorbeelden kan ik nog genoeg aanhalen. Vanaf het midden
van de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen steeds meer autobiografische
grafische romans uit, en de stroom houdt voorlopig niet op. Een recente blog post
somt makkelijk ‘100 must-read graphic memoirs’, zoals het genre in de VS vaak
wordt genoemd, op.1
Naast grafische romans vind je nog tal van andere autobiografische stripvormen:
cartoons, gags en korte stripverhalen. In alternatieve stripvormen, zoals die sinds de
jaren zeventig verschenen, is er altijd een hoger gehalte aan autobiografische inhoud
te bespeuren dan in meer traditionele stripvormen. Het genre van de grafische roman
vond zelfs zijn oorsprong in die alternatieve strip met een autobiografische inslag.
In dit artikel wil ik aan de hand van voorbeelden van Nederlandstalige grafische
romans de opkomst en het succes van de autobiografische strips belichten. De leidende
vragen zijn waarom er zo veel zijn, waar het genre vandaan komt en welke
mogelijkheden het biedt aan striptekenaars.

1

http://bookriot.com/2017/02/10/100-must-read-graphic-memoirs/, geraadpleegd op 13 februari
2017.
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Willy Linthout
Het was een verrassende wending, dat Willy Linthout, de tekenaar van de knotsgekke,
populaire stripreeks Urbanus, in 2007 plots een ernstig autobiografisch stripverhaal
publiceerde over een vader die de zelfdoding van zijn zoon moet zien te verwerken.
Dat eerste deeltje werd snel gevolgd door zeven vervolgverhalen die uiteindelijk
gebundeld werden tot de grafische roman Jaren van de olifant (2009). Linthout had
het werk niet bedoeld als een grafische roman, gewend als hij is om in stripreeksen
te werken en denken. De reeks van kleine deeltjes verscheen bij de kleine, alternatieve
uitgeverij Bries, terwijl de bundeling als grafische roman werd uitgebracht door
Meulenhoff/Manteau. Opvallend is de lichte wijziging in de titel: terwijl de reeks
Het jaar van de olifant heette, werd dat in de grafische roman Jaren van de olifant.
Het verwerkingsproces duurde dan ook langer dan Linthout eerst had gedacht. De
zelfdoding van zijn zoon komt nog zijdelings aan bod in zijn latere grafische romans
Jaren van de olifant 2: De leveling (2010) en Wat wij moeten weten (2012). Zelf
heeft hij hierover verteld:
De gebeurtenissen in Het jaar van de olifant zijn weliswaar verzonnen,
maar de gevoelens zijn echt. Daarnaast wilde ik niet dat de strip louter een
vorm van rouwverwerking zou zijn. Het moest voor mij ook de moeite
zijn om voor te leven. Ik wilde iets scheppen waar de lezer iets aan heeft.
Iets waarvan men zegt: dat is een goed gemaakte strip. (Van Soest, 2007,
p. 155)
In Jaren van de olifant fictionaliseert Willy Linthout wat hij zelf meemaakte. Het
hoofdpersonage heet Karel en is bediende van beroep. Een heleboel zaken die Karel
overkomen, zijn fictie. Anderzijds verduidelijkte Linthout in parateksten - het
achterplat, persteksten en interviews - de autobiografische achtergrond, en hij sloot
de strip af met een zelfportret van twee pagina's waarin hij afscheid neemt van Sam,
zijn eigen zoon. De afstand tot het hoofdpersonage die de auteur inbouwt, hoort bij
het therapeutische karakter van de strip: de auteur kijkt naar het verdriet en de
waanbeelden die hem overkwamen en kan ze daarmee een plaats geven in zijn
rouwproces. De uitvergrote waanbeelden (bijvoorbeeld Karel die dronken in de goot
belandt,
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meedrijft en oplost in het afvalwater) dienen zowel een therapeutisch als een narratief
doel. Ze verduidelijken de gevoelens, maar maken het verhaal ook interessant voor
de lezer. Bij momenten wordt deze grafische roman al even knotsgek als de
Urbanus-strip, al blijft de droevige context steeds voorop staan in de leeservaring.

Illustratie uit De Jaren van de olifant

Bovenstaand plaatje sluit deel zeven af. Het hoofdpersonage is in zijn slaapkamer,
geïsoleerd met de attributen die het onderwerp vormden in eerdere delen van de strip
en die de moeizame verwerking van zijn trauma symboliseren: het apneutoestel (‘de
olifant’), een paspop die het gemis aan een vrouwelijke compagnon voorstelt, het
silhouet van Wannes (de zoon). Dat silhouet, dat in de hele strip een cruciale rol
speelt, bestaat uit brokken steen die werden uitgehouwen uit de stoep waar Karel in
krijt de contouren tekende van zijn zoon. Op die plek was Wannes neergestort nadat
hij van het dak af was gesprongen. Als teken van de identificatie tussen vader en
zoon is het silhouet opvallend genoeg in een spiegel geplaatst.
In zijn strip focust Linthout volledig op het hoofdpersonage. Zijn zoon en vrouw
komen niet rechtstreeks in beeld, en we krijgen nauwelijks hun verhaal te horen.
Voor de auteur was dat een vorm van respect: hij wou niet voor hen spreken. Deze
consequente narratieve focus vertolkt de eenzaamheid van de traumatische ervaring
en het rouwproces. Linthout maakt alleen gebruik van tekstballonnen, en niet van
tekststroken boven of onder de plaatjes. Dat geeft de lezer een direct en confronterend
gevoel, zonder uitleg en context.
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Voor Jaren van de olifant is Linthout niet afgestapt van de tekenstijl die hij hanteert
voor de Urbanus-strip. Wel heeft hij die tekeningen niet afgewerkt, en daarin ligt
het bijzondere van deze strip. De tekeningen liet hij in het stadium van de uitgewerkte
schets. Hij heeft ze niet geïnkt en niet ingekleurd, enkel omrand met een zwarte lijn.
Hij had wel een afwerking uitgeprobeerd, maar die kwam niet goed over en
uiteindelijk besloot hij: ‘Het leven van mijn zoon was ook niet af, dus waarom zou
ik deze strip helemaal afwerken’ (Van Soest, 2007, p. 155). Het schetsmatige kan je
ook associëren met de mentale staat van het hoofdpersonage/de auteur. Die stijl past
bij het kwetsbare, procesmatige en buiten-de-tijd-gevoel van een traumaverwerking.

Trauma
Jaren van de olifant mag in Vlaanderen als het voornaamste voorbeeld worden
beschouwd van die categorie autobiografische strips waarin een trauma wordt
uitgebeeld. In uiteenlopende vormen en stijlen kan je grafische romans vinden over
trauma's, zowel individuele (lichamelijke letsels, ziektes, seksuele geaardheid,
familiaal geweld) als collectieve (rampen, repressieve regimes, vervolging, oorlog).
Ook sommige coming-of-age-verhalen kunnen als een vorm van traumaverwerking
worden beschouwd: de overgang naar het leven als volwassene verloopt moeizaam,
met moeilijkheden die een lange schaduw kunnen werpen. Vaak wordt deze
volwassenwording gecompliceerd door een externe, sociale of politieke factor. Het
bekendste werk is hier Blankets (vertaald als Een deken van sneeuw). De coming of
age en seksuele ontwaking van de auteur Craig Thompson wordt gecompliceerd door
de streng-christelijke omgeving waarin hij opgroeit. In het populaire genre van
‘opgroeien in een derdewereldland’ - denk maar aan Persepolis van Marjane Satrapi,
en De Arabier van de toekomst van Riad Sattouf (drie delen gepubliceerd, vijf delen
voorzien) - worden coming-of-age-verhalen gesitueerd in collectieve trauma's over
dictatoriale regimes en religieuze terreur.
Ook de bekendste grafische roman Maus (1986, 1991) van Art Spiegelman
combineert twee soorten trauma's: het collectieve trauma van de Holocaust (het
verhaal van de vader en zijn familie), en het individuele trauma van de auteur (de
conflictueuze relatie met zijn vader en het trauma van de tweede generatie
Holocaust-overlevenden). Maus heeft een hele generatie
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tekenaars de weg getoond op het vlak van de narratieve en visuele uitbeelding van
trauma's in lange stripverhalen. Maar Spiegelman was zeker niet de enige wegbereider
van het genre. Veel eerder bracht Justin Green Binky Brown Meets the Holy Virgin
Mary (1972) uit, een underground comics strip over zijn strikte, katholieke opvoeding
en de neuroses waar hij onder leed.
Sowieso moet je het succes van de ‘trauma-strip’ situeren in de bredere aandacht
voor de impact van trauma's in literatuur, kunst en samenleving. De stripvorm is
uitstekend geschikt voor de uitbeelding van trauma's omdat de auteurs over zowel
woord als beeld beschikken. Dat biedt hen tal van mogelijkheden om een traumatische
ervaring uit te beelden, waarbij het visuele vaak veel efficiënter blijkt dan het verbale.2
Stripauteurs kunnen verschillende tekenstijlen aanwenden, een illusie van beweging
creëren en spelen met de lay-out. Cruciaal is de notie van embodiment. Een trauma
impliceert vaak dat mensen lichamelijke en mentale aandoeningen ervaren waar ze
geen woorden voor vinden, maar die ze wel kunnen uitdrukken in beelden. Met
verschillende visuele elementen kunnen stripauteurs bijvoorbeeld op verschillende
niveaus symbolische betekenis toevoegen aan het verhaal, de subjectieve weergave
van personages ten top drijven, innerlijke gedachten veruitwendigen, of tijd en ruimte
manipuleren, wat een directe en grote impact kan hebben op de kijker.
Een krachtige illustratie van de mogelijkheden van het stripgenre in het uitbeelden
van trauma's vormt Vallende ziekte van David B. (oorspronkelijk L'Ascension du
Haut-Mal, 1996-2003). Met allerlei visuele metaforen en een kunstige lay-out probeert
hij de zware epilepsie van zijn broer en de impact daarvan op hem en zijn familie
uit te beelden. De epilepsie wordt bijvoorbeeld als een serpent voorgesteld dat de
personages zowel van binnenuit overheerst, als van buitenaf omkadert en in haar
macht houdt. Het serpent verandert voortdurend van vorm, uitzicht en grootte. Die
veranderlijkheid vertolkt de grilligheid van de ziekte, alsook het beklemmende en
onoverkomelijke karakter ervan. De kracht van strips en grafische romans in het

2

Analyses van die mogelijkheden van strips vind je bij El Refaie (2012), Gardner (2008),
Mickwitz (2016) en Miller (2007). Gardner bijvoorbeeld analyseert het werk van Justin
Green, Alison Bechdel en Aline Kominsky, en besluit ondermeer: ‘It is the discovery of
comics' unique ability to represent the impossible demands of trauma, memory, and narration
that has made it increasingly a dynamic and even urgent medium for life writing’ (Gardner,
2008, p. 7).
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verduidelijken van subjectieve ziekte- en trauma-ervaringen wordt intussen erkend
in de ‘graphic pathography’ of ‘graphic medicine’ discipline.3

Authenticiteit
Vallende ziekte is een grafische roman met een opvallend zwart getint palet. Jaren
van de Olifant is dan weer een strip in grijze potloodlijnen. Tekeningen in potlood
en zwart-wit lijken te overwegen in de autobiografische stripproductie. De
Nederlandse ‘stripprofessor’ Joost Pollman stelt over het waarom van die stijlkeuzes:
‘Omdat een potloodtekening onaf is, in die zin dat hij geen nabewerking heeft
ondergaan en dus niet is gecorrigeerd en opgepoetst, heeft hij de schijn van eenvoud
en integriteit. Potlood is het waarmerk van authenticiteit’ (Pollman, 2011, p. 166).
Pollman (pp. 93-147) spreekt ook van een ‘grijs realisme’ als de poëtica van de
grafische roman. Maar Pollman relativeert zijn uitspraken meteen: het grijze realisme
en de potloodschetsen kunnen bewerkt zijn. Potloodlijnen kun je uitgummen en vlug
corrigeren. De zwart-wit stijlkeuze dient vooral om de lezers een indruk van
authenticiteit te geven en hen te overtuigen van de oprechtheid van de
(autobiografische) vertelling. In de wetenschappelijke literatuur over de
autobiografische strip bekommert men zich meer om die indruk van authenticiteit
(‘performing authenticity’, El Refaie, 2012) dan om het feitelijke autobiografische
gehalte of de verhouding tussen fictie en feit. De Amerikaanse stripmaker Lynda
Barry bestempelt haar werk als autobifictionalography, net om die vermenging van
feit en fictie niet te problematiseren, maar als de positieve kern van het
autobiografische schrijven/tekenen te duiden.

Woord en beeld
Tekeningen en bladspiegel vormen de visuele sterktes van de strip, maar ook de
verhouding tussen woord en beeld in autobiografische strips biedt heel wat
expressiemogelijkheden. De precieze verhouding tussen woord en beeld varieert heel
sterk. Ik wees hierboven al op Linthouts exclusieve gebruik van

3

Zie Williams (2012) en de website www.graphicmedicine.org. Ook binnen de ‘disability
studies’ wordt de (autobiografische) representatie van anders-validiteit in strips onder de
loep genomen (Foss et al., 2016).
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tekstballonnen en hoe die keuze bijdraagt tot de opzet van de strip. Heel anders is
het grafische werk van Ephameron. Geen tekstballonnen bij haar, maar aparte
teksttracks die naast de prenten worden geplaatst. Met Wij twee samen (2015) heeft
zij een expliciet autobiografische striproman gemaakt over de vroegdementie van
haar vader.

Illustratie uit Wij twee samen

Het is een bijzonder ‘verstild’ boek met collageprenten van haar vader en zijn
besloten omgeving. De prenten maken een gesloten indruk. We zien een stille,
droevige man die voorzichtig de dingen benadert die hij nog begrijpt, of net
onbegrijpend de wereld inkijkt, of met een getekend gelaat zich afkeert van de wereld.
De prenten worden afgewisseld met pagina's tekst met daarop veel witruimte en drie
tracks van woorden: de stem van Ephameron zelf, de laatste dagboeknotities van
haar vader, en zijn laatste mondelinge uitingen. We zijn getuige van de achteruitgang
in taalbegrip tot de afasie hem het formuleren compleet verhindert. In die laatste
resten van woorden voel je nog het contact dat de vader wil leggen met zijn geliefden,
in de prenten zie je de afstand en geslotenheid die afasie veroorzaakt.
Uitbundig met woorden daarentegen is Peter Pontiac. Kraut verscheen eerst in
2000. In 2005 kwam een tweede editie uit, met daarbij ‘nagekomen
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berichten’, extra informatie over zijn vader die vooral door lezers van de eerste editie
werd aangeleverd. Pontiac noemde zijn boek een ‘biografiek’, waarvoor hij
geïnspireerd werd door het werk van Will Eisner en Art Spiegelman. Toen hij de
Nederlandse vertaling van Maus II letterde, viel hem de titel Kraut te binnen,
‘waarmee dit boek een “antwoord” lijkt op Maus. Of dat zo is, weet ik niet. Men leze
de brief aan mijn vader’ (voorwoord bij Kraut). Pontiac schrijft en tekent een lange
brief aan zijn vader, een journalist die collaboreerde met het Nazi-regime en in 1978
in Curaçao spoorloos verdween. De auteur geeft toe dat hij vroeger nooit erg
geïnteresseerd was in het levensverhaal van zijn vader. Anders dan Spiegelman kon
hij niet terugvallen op uitgebreide gesprekken met zijn vader, en moest hij op
onderzoek uit om verklaringen te vinden. Dat verklaart waarom de superieure tekenaar
die Pontiac is opmerkelijk veel schrijft in dit boek. De brief aan zijn vader vult meer
dan de helft van de ruimte en daarnaast neemt de auteur vele teksten (brieven,
gedichten, verhalen, artikelen) van zijn vader op. Er is in dit boek geen sprake van
een verhaal in plaatjes en kaders. De tekeningen lijken eerder illustraties bij de tekst,
maar interageren toch op een meer dynamische manier met de tekst dan illustraties
gewoonlijk doen. De tekeningen omkaderen het verhaal en roepen de context op
waarin Pontiacs vader zijn ideologische keuzes maakt. De vele details en (spottende)
humor in de tekeningen verlichten het verhaal. Die humor is evengoed noodzakelijk
voor de auteur:
Ik heb geen behoefte aan het atavistisch bejubelen van mijn ‘stam’;
mogelijkerwijs ook omdat sinds Hitler alles wat blond & koen is voorgoed
is besmet, zonder ironie is 't niet meer te benaderen, zo merkte ik ook bij
mijn tekeningen bij jouw teksten[.] (Pontiac, 2005, p. 78)
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Illustratie uit Kraut, p. 153

In Styx (2015) vertelt Pontiac over zijn fatale ziekte. De tekenaar heeft het boek
niet kunnen afwerken: we krijgen tachtig pagina's fantasierijke beelden en strips over
zijn lijdensweg. Het werk werd aangevuld met schetsen en correspondentie. Anders
dan in Kraut leeft Pontiac zich volledig uit in de tekeningen. In spottende prenten
daagt hij de dood uit, maar evengoed brengt hij zijn lichamelijke aandoeningen in
beeld en zet hij intelligente composities neer over zijn eigen verleden als
druggebruiker en de spijt waarmee hij daarop terugkijkt.

Underground comics
Pontiac is een tekenaar die aansluit bij de ‘underground comics’ - ook wel ‘comix’
genaamd, om het verschil met de traditionele comics in de verf te zetten en de ‘x-rated’
inhoud te duiden - uit de VS. Het is in die beweging dat de autobiografische strip
ontstond, met figuren als Harvey Pekar, Justin Green, Art Spiegelman en Robert
Crumb.4 Al in 1972 tekende Spiegelman een eerste verhaal over het Holocaustverleden
van zijn vader (‘Maus’,

4

Zie El Refaie (2012), Gardner (2008) en Johnson (2016) voor geschiedenissen van het
autobiografische stripgenre. Johnson (2016) gaat daarbij nog in op de kritiek die al vlug
kwam op de vaak voorspelbare inhoud van veel autobiografische underground strips.
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3 pagina's). Pas in de jaren tachtig werkte hij dat verhaal uit tot een grafische roman.
Ook in 1972 was er het hierboven aangehaalde baanbrekende werk van Justin Green,
en kwam het eerste deel van Harvey Pekars American Splendor uit. Een belangrijk
deel van die underground comix werd door vrouwen gemaakt, onder andere in
Wimmen's Comix en Twisted Sisters, jaarlijkse anthologieën waarin tekenaars als
Trina Robbins, Phoebe Gloeckner en Aline Kominsky publiceerden.
De underground comix hebben belangrijke thema's en stijlen uitgezet. Als
onderwerpen grijpen deze tekenaars zaken van het alledaagse leven aan: zowel
ordinaire gewoontes en routines als onderdrukte, onbespreekbare psychische
problemen en taboes. Hun strips worden bevolkt door schlemielen, zenuwpezen en
regelrechte neuroten. De stijl is die van de zogenaamde ‘ratty line’, soms in
eenvoudige, faux-naïeve vorm, soms in heel ingenieuze, exuberante vorm. Het
contrast tussen die twee uitwerkingen zie je het best in het gezamenlijke werk van
het echtpaar Robert Crumb en Aline Kominsky (de Dirty Laundry Comics). Getekend
leven (2012) biedt een bundeling van die comics.
De typische focus op alledaagse beslommeringen van de vrouwelijke underground
comix vinden we in Vlaanderen terug in het werk van Eva Mouton (Eva's gedacht).
In Nederland kennen we tal van vrouwen die in deze traditie werken, zoals Maaike
Hartjes, Gerrie Hondius, Sandra de Haan, Margreet de Heer en Barbara Stok.

Illustratie uit Je geld of je leven, p. 108
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Al ruim twintig jaar maakt Barbara Stok autobiografische strips, met publicaties van
Barbaraal tot op het bot (1998) tot Toch een geluk (2016). Haar werk sluit nauw aan
bij de underground comix: een eenvoudige tekenstijl in zwart-wit, heel open en
taboedoorbrekend over alledaagse zaken, maar ook over ernstige onderwerpen als
de zin van het leven en angst voor de dood. Je geld of je leven (2003) was haar eerste
lange stripverhaal en het verhaal van een slechte werkervaring. Het focust volledig
op het repetitieve en uitputtende journalistieke werk. De tekeningen zijn simpel en
transparant, maar efficiënt en in een goede verhaalflow neergezet. In later werk drukt
Stok zich gesofisticeerder uit qua verhaal en tekening. Recent heeft ze internationale
bekendheid verworven met haar stripbiografie van Vincent van Gogh (Vincent, 2012).
In Je geld of je leven toont Stok hoe ze tot het beroep van striptekenaar komt. Het
was voor haar een welkome afwisseling van haar uitputtende baan. Als een soort
coda bij haar verhaal zien we haar in haar knusse kamertje: geconcentreerd, maar
ontspannen aan het tekenen, met een muziekje erbij en in een gelukzalige sfeer.
Dergelijke zelf-referentiële plaatjes zie je vaak in autobiografische strips. David B.,
in Vallende ziekte, vond een verklaring van zijn parcours als stripmaker in het vertellen
over de ziekte van zijn broer. Andere auteurs ‘schrijven’ eerder frustraties over het
striptekenen van zich af. De Franse ‘nouvelle bd’5 excelleert erin, met albums van
onder andere Neaud (Journal, 1996-2002, 4 delen) en Lewis Trondheim
(Approximativement, vertertaling Net echt). Deze Franse tekenaars bekritiseren
elkaars werk, hun uitgevers, de stripbeurzen. Er bestaat zelfs een stripboek over de
totstandkoming van een album: Dagboek van 'n strip van Dupuy en Berberian (2002).
De strip verklaart niet helemaal hoe de samenwerking tussen hen twee nu precies
verloopt, wel hoe ze verschillend in het leven staan en omgaan met de creatieve druk.

Emancipatie van de stripauteur
Het zelf-referentiële karakter van autobiografische strips duidt op een belangrijke
functie van het genre: het emanciperende karakter. Deze striptekenaars

5

De afkorting ‘bd’ staat voor ‘bande dessinée’, de Franse term voor strip.
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willen alternatieve vormen ontwikkelen, weg van de escapistische inhoud en de
studio-productie van de mainstream strip. Naast het experimenteren met stijl- en
verhaalvormen droeg het zoeken van onderwerpen in het eigen leven bij tot een eigen
identiteit als alternatief stripauteur. Deze emancipatie kenmerkte duidelijk de tweede
grote golf van autobiografische strips in de jaren negentig van de vorige eeuw.6 Deze
tweede golf werd op gang gebracht door de Franse nouvelle bd, met onafhankelijke
uitgeverijen als L'Association en Ego comme X.7 Deze stripauteurs zetten zich heel
expliciet af tegen de dominante, op avontuur en fantasy gerichte productie in Frankrijk.
De emanciperende kracht van autobiografische strips zie je in het bijzonder bij
debuterende tekenaars. Het autobiografische gegeven lost voor hen de zoektocht naar
verhaalstof op - altijd een uitdaging voor tekenaars die zonder scenarist willen werken
- en geeft hen de ruimte om te experimenteren met narratieve en visuele vormen.
Het autobiografisch getinte debuut kan aldus een opstap zijn naar andere vormen
van verhalen. ‘Al doende strips leren maken,’ maar dan het soort strips met een
andere inhoud dan avontuurlijk-escapistisch.
Dat zien we in het werk van Judith Vanistendael. Voor haar geroemde debuut De
maagd en de neger gebruikt zij een episode uit haar eigen leven, haar huwelijk met
een asielzoeker. Die autobiografische grond wordt echter op een interessante manier
gefictionaliseerd. Voor het eerste deel, ‘Papa en Sofie’ (2007), verstripte ze een
verhaal van haar vader, Geert van Istendael,8 als bron voor haar scenario van het
eerste album. Judith Vanistendael getuigde over dat verhaal:

6

7

8

Ik ga in dit artikel niet in op de autobiografische manga die al een langere traditie kent, maar
weinig tot geen invloed had op de Nederlandstalige strip. In Japan hebben grootheden als
Yoshihiro Tatsumi en Jirô Taniguchi hun vroege jaren als manga-tekenaars in stripromans
uitgebeeld: respectievelijk Gekiga Hyoryu (2008, Engelse vertaling A Drifting life) en Fuyu
no Dôbutsuen (2008, Een dierentuin in de winter). Veel eerder was er Mangaka zankoku
monogatari (1961, Het wrede verhaal van een manga artiest) van Shinji Nagashima.
Miller (2007) en Beaty (2007) analyseren de opkomst van de ‘nouvelle bd’ en benadrukken
de ‘anti-stripindustrie’-houding van deze tekenaars en uitgeverijen. Johnson (2016) geeft
een kort overzicht van de kritische discussie binnen de ‘nouvelle bd’ over het enorme succes
van de autobiografische strip.
Geert van Istendael, ‘Bericht uit de burcht’, het openingsverhaal uit Veldwerk in Vlaanderen
(2000).
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Ongelooflijk gortig vond ik dat. Het lef! Hij zou mijn miserie eventjes
publiek gaan maken?! Het was ook erg confronterend. Ik sluit af, stop
alles in de lade en hij opent de lade en smijt alles eruit. (...) Maar hij zei
dat zijn verhaal erg verschillend was van het mijne en dat de feitelijke
discussie sloeg op een andere invulling van de begrippen fictie en
non-fictie. (...) Pas later zag ik dat hij gelijk had en dat het een knap
gegeven was voor een strip. (De Weyer, 2010, p. 110)
Ze geeft iets meer gewicht aan het lot van de asielzoeker, en laat haar strippagina's
volgen door een korte uitleg over de asielprocedure en de dictatuur in Togo. Het
stripalbum is iets vrolijker van toon dan het originele verhaal. Het tweede deel,
‘Leentje en Sofie’ (2009), vertelt hetzelfde verhaal vanuit Sofies perspectief. Het
album neemt de vorm aan van herinneringen, verteld aan haar dochtertje Leentje,
beste vriendin of zichzelf. In het typische ritme van herinneringen wordt geen lineair
verhaal verteld, maar worden cruciale ervaringen langer en trager verteld. Het trauma
van de asielzoeker wordt vooral getoond in langere beeldsequenties waarbij alledaagse
momenten vermengd geraken met angstbeelden van vervolging en marteling. Prenten
zoals de illustratie hieronder tonen hoe drukkend deze trauma's werden en uiteindelijk
het einde van het huwelijk betekenden.

Illustratie uit De maagd en de neger 2, p. 76
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Een recenter debuut is dat van Shamisa Debroey. In Verdwaald (2013), dat in een
eerdere vorm het eindwerk vormde van haar opleiding, verwerkt zij het trauma van
haar eenzame jeugd. Als kind groeide zij op bij haar grootouders. Ze zag haar vader
nooit en haar moeder was voortdurend op reis voor haar werk. Hoewel ze in interviews
getuigde dat de afwezigheid van haar ouders een groot gemis was, koos ze ervoor
om in hoge mate abstractie te maken van dit verdriet in haar boek. Ze geeft aan:
Ik wilde over mijn ervaringen vertellen, maar ik wilde het boek ook
opentrekken, universeler maken. Veel mensen krijgen te maken met een
belangrijk verlies of hebben een slechte relatie met hun ouders. Ik heb van
mijn vader in het boek een soort reiziger gemaakt die nooit thuisgekomen
is. Ik wilde een beetje verstoppen wat ik echt had meegemaakt. In het
begin hield ik me in. Ik mocht sommige dingen niet zeggen van mezelf.
Achteraf gezien vind ik het toch nog een heel openhartig boek. Mijn
gevoelens zijn wat ze zijn en iedereen die erbij was, kan bevestigen dat
het zo was. Verdwaald is honderd procent wat ik voel over mijn jeugd,
ook al komen de personages niet helemaal overeen met ons gezin.

Illustratie uit Verdwaald
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De eerder vaag getekende ik-verteller zit, of ligt, te wachten, reageert aarzelend en
afstandelijk op pogingen tot gesprek, en praat met ingebeelde mensen. Ze vertelt
over haar pogingen tot zelfbeheersing en bedenkt motieven voor de afwezigheid van
haar ouders. De woorden en prenten drukken een groot gevoel van eenzaamheid uit.
Toch zitten er veel lichtheid, kleur en optimisme in deze strip. De ik-verteller trekt
zich op aan haar ingebeelde verklaringen en de sporadische vormen van contact die
er zijn met haar ouders. Dat wordt mooi vormgegeven in het visuele motief van de
vissen. Elk jaar bij haar verjaardag ontvangt ze een vis van haar vader. Ze beeldt
zich in dat haar vader een haai is. Net zoals een haai is haar vader niet in staat achteruit
te kijken of zelfs maar halt te houden. Zelf associeert ze zich dan weer met de stille,
gesloten, maar tevreden vissen in een aquarium.
Helemaal een buitenbeentje is het boek Zonder filter (2014) van Robert van Raffe.
De auteur brengt zijn eigen zoektocht naar een identiteit als dandy in beeld. De
zoektocht vindt zijn oorsprong zowel in een persoonlijke crisis (liefdesbreuk) als in
een verlangen naar een eigen artistiek project. Enkele van de hoofdstukken verschenen
eerder in tijdschriften als Zone 5300 en Eisner, en eigen small-press-uitgaves.
Uiteindelijk gaat dit boek terug tot studentenpublicaties begin jaren 2000:
dagboekstrips en een eindwerk aan de Willem De Kooning Academie te Rotterdam.
Uit die lange reeks van publicaties blijkt een meer dan tienjarige fascinatie voor het
dandyisme, met nog een website genaamd www.dandyraffe.nl.

Illustratie uit Zonder filter, p. 52
(Macaroni = 18e-eeuwse naam voor dandy)
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Het leven als kunstwerk, het kunstwerk als leven - deze spiegelende frases zijn beide
van toepassing op deze grafische roman, een bewust kunstzinnig construct dat je
makkelijk aan de kant zou kunnen schuiven als arty farty, gemaakt, leeg van inhoud
en betekenis. De anti-esthetische stijl is rebels, maar uiteindelijk vooral (zelf-)ironisch.
De volledige openheid van zaken spreekt aan en de auteur injecteert voldoende humor
in het verhaal. Zijn sterktes liggen in leuke visuele vondsten, veel grafische variatie
en de geslaagde vormgeving van het hele boek.

Conclusie
Strips kenden in de twintigste eeuw een evolutie van een medium dat gericht was op
vermaak en escapisme tot alternatieve vormen die ernstige onderwerpen en
experimentele stijlen voorop stelden. De eigen levensverhalen van die alternatieve
auteurs vormden daarbij meestal de eerste verhaalbron. Dat zagen we bij de
underground comix, de nouvelle bd en een aantal grafische romans waarmee Vlaamse
en Nederlandse tekenaars debuteerden. Het stripmedium blijkt een uitstekende vorm
voor het uitbeelden van subjectieve ervaringen te zijn. Die subjectieve ervaringen in
een combinatie van woorden en beelden kunnen weergeven, bleek uitermate geschikt
voor het vertellen van trauma-ervaringen. Deze autobiografische strips hebben een
duidelijke artistieke en emotionele klemtoon kunnen leggen in de grotere aandacht
sinds de jaren zeventig in literatuur, media en maatschappij voor trauma's,
autobiografische verhalen en de ‘return of the narrative’.
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Fan fiction as speculative life writing
Sanna Lehtonen
Fan fiction - fan-created texts based on books, comics, films, television series, games,
and other cultural products - is currently one of the most visible examples of what
Lessig (2008, p. 28) has described as ‘Read/Write culture’ in opposition to ‘Read/Only
culture’. Writing fan fiction involves active participation: fans create adapted versions
of published stories by changing or adding plotlines and relationships between
characters, by switching genres or styles, or by mixing story elements from several
different narratives, for instance, by introducing a romance between Harry Potter
and Katniss Everdeen or exporting the Dorothy of Oz into Middle-Earth. Fan fiction
is published non-profit and the writers do not aim at creating original stories but
creatively play with the existing story-worlds and characters that they enjoy. Fan
fiction already existed before the time of the Internet in printed fanzines (see e.g.
Busse & Hellekson, 2006) but is now mostly published online on blogs, fan forums,
and websites archiving fan fiction stories or fanfics. The largest online archive for
fan fiction, FanFiction.net, has been running since 1998 and currently hosts over
two million registered users and millions of stories. The most popular book series
on the website is Harry Potter that has served as the source of inspiration for over
750,000 fan fiction stories. Fan fiction can be more broadly characterized as an
example of what Jenkins (2006, p. 3) has called ‘participatory culture’ where active
fans, consumers, readers, and spectators not only consume the cultural goods but
write reviews, participate in discussions on production companies' websites, maintain
fan sites, and produce various types of fan art, music, and remixes of existing cultural
works. Not all of these activities involve what interests me here: that is, the ways in
which narrative writing
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contributes to identity construction and, more specifically, how fan fiction functions
as a form of speculative life writing.
Not all fan fiction stories are speculative life writing. Speculative life writing falls
under a very specific type of fan fiction - self-insertion fanfic narratives - that are,
in fact, much rarer and less popular than many other types of fan fiction, e.g. romance
narratives pairing characters who are not necessarily in a romantic relationship in
the published original work.1 Most fan fiction is based on writing about what fan
fiction writers call the ‘canonical’ characters, that is, characters created by the author
of the published work. ‘Canonical’ thus refers to faithfulness to the source text (e.g.
writing about Harry and Hermione in a Harry Potter fanfic). In contrast, self-insertion
fanfic narratives belong to the larger category of fanfics including original characters,
OCs in the fanfic jargon. These are original creations of fanfic writers and do not
exist in the published source texts at all. Those stories where the original characters
are functioning as avatars of the fan writers are called self-insertion fanfics (or
self-inserts) because a version of a writer's persona is inserted in the text. The setting
of the story may be a fictional universe or the world in which the writer actually lives
and into which fictional elements are introduced.
Self-insertion fan fiction is not life writing in the narrow definition where life
writing consists of narratives outlining (f)actual events from one's past. The stories
that we tell about our pasts are central to our understanding of our identities and
selves. Yet, the stories that we tell about our futures and alternative or possible
identities are also important for how we imagine ourselves, our desires and hopes,
our fears, and the limits of our existence. In an earlier paper (Lehtonen, 2015), I
briefly defined speculative life writing and examined how fan fiction can offer
possibilities for writers' gendered identity work by providing a safe venue where
young women writers reflect upon their life events and identities by partly
fictionalizing their real-life experiences (see also Black, 2008; Leppänen, 2007;
Warburton, 2010). The

1

A significant amount of fan fiction is about romantic or sexual relationships, whether het
(heterosexual pairings) or slash (queer pairings) (Busse & Hellekson, 2006, p. 10), which is
reflected in the fact that plenty of fan fiction research has also focused on these two genres,
often to discuss construction of gendered and sexual identities (e.g. Busse & Lothian, 2009;
Driscoll, 2006; Hunting, 2012; Kustritz, 2003; Lehtonen, 2015; Leppänen, 2007; Tosenberger,
2008; Warburton, 2010; Willis, 2006).
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aim of this contribution is to extend the theoretical discussion of fan fiction as
speculative life writing with the help of one case study to illustrate my argument.
The example in this contribution is a self-insertion narrative based on the fantasy
role-playing video game series Dragon Age (Bioware, 2009-2014), written by a
young adult male. This example will serve, first, as a basis for a further exploration
of the notion of speculative life writing. Self-insertion fan fiction in effect broadens
the scope of life writing. Second, although a significant amount of fan fiction is
dedicated to romance scenarios, this example illustrates that speculative life writing
can - like all kinds of life writing - take many forms. Moreover, the example continues
to illustrate the ways in which fantasy worlds allow us to make sense of our actual
lived realities. In the following, I will start by conceptualizing speculative life writing
as a discursive practice of identity construction that allows for experimenting with
possible selves.

Speculative life writing and possible selves
Classic definitions of life writing describe it as retrospective documentation of past
events and experiences that are constructed from the point of view of the present
experience of the writer (see e.g. Lejeune, 1989, p. 4; Smith & Watson, 2010, p. 22).
There has been less consideration for what could be life writing oriented towards the
future, or towards the possibilities that one's life and selves could develop into - even
though sociolinguistic studies of narrative suggest that stories about the future may
be in some contexts, as in conversational talk among adolescents, much more common
than stories about the past (Georgakopoulou, 2007, pp. 47-48). Indeed, the kind of
‘what if this happened to me’ or ‘what if I was x’ story-telling is extremely significant
for people not only in terms of practicing for future scenarios but also more broadly
for their cognitive-affective sense of self. While a lot has been written about the
relationship between memory and life writing about the past, memory is also crucial
for us to imagine the future. Indeed, current neuropsychology uses the term
‘prospective brain’ to characterize the way we use the stored information in our
brains to simulate possible future events (see e.g. Schachter et al., 2007, p. 657). As
Bruner (2002, p. 67) writes, we ‘constantly construct and reconstruct our selves to
meet the
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needs of the situations we encounter [...] with the guidance of our memories of the
past and our hopes and fears for the future’. That is, while remembering and
organizing our pasts into our life stories that inform our sense of self, we also
habitually imagine and write our lives and selves speculatively towards the future.
Psychologists and educational scientists have for a long time been examining the
ways in which our hopes and fears for the future affect our present sense of self. Our
ability to imagine positive future selves can, for instance, bring greater clarity to
one's values, increase positive emotion, and boost one's performance (see Sheldon
& Lyubomirsky, 2006, p. 75), or affect students' agency and motivation to learn and
be integrated in society as future professionals (Huhtala, 2014; Virtanen, 2013).
Markus and Nurius (1986, p. 954) employ the concept of possible selves to discuss
people's views of what they ‘would very much like to become’, ‘could become’ or
‘are afraid of becoming’. According to them, possible selves are important for identity
work since ‘they function as incentives for future behavior (i.e. they are selves to be
approached or avoided), and, second, because they provide an evaluative and
interpretive context for the current view of self’ (Markus & Nurius, 1986, p. 955).
While the concept of possible selves does not necessarily suggest that people produce
any kind of writing about their potential identities, it provides a framework that may
explain the motivation for speculative life writing: to gain a greater understanding
of oneself, potentials and limitations included. Thus, in the definition used here, all
kinds of life writing featuring possible selves and with an orientation towards the
future and the potential rather than the past and the actualized fall under the category
of speculative life writing. Examples of this category would include blog posts about
hopes for the coming year, student portfolios outlining career plans, or fan fiction
pieces where writers test how they might react in fictional situations.
In self-insertion fan fiction stories, the authors construct their possible selves
through speculative life writing in a fictional context, framed by the online fan culture
where fans' activities circulate around specific published works. According to
Leppänen (2007, p. 160), ‘despite the fact that these constructions are essentially
fictional [...] fan fiction forums provide [the writers] with virtual rooms of their own
where they can investigate the
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questions, challenges and troubles they face in their real lives’ (see also Warburton,
2010, p. 134). On a conceptual level, this is not very different from authors producing
(semi)autobiographical works, as Cho's (2015, n.p.) comparison of his own literary
and fan fiction texts shows - for him, self-insertion, or ‘making texts literally
accommodate [himself]’ is ‘the best way to write [his] identity into being’. However,
when writing self-insertion stories, most online fan fiction writers are not writing
their full lives in fictional form but, often in rather short narratives, explore certain
aspects of their lives and identities. Taking my cue from sociolinguistic study of
‘small stories’ by Bamberg and Georgakopoulou (2008) who depart from those
linguistic studies of life narratives where the emphasis has been - as with life writing
studies in general - on elaborated stories about personal pasts, I maintain that studying
all kinds of life stories is important for understanding how people make sense of
their identities and lives through narratives. According to Bamberg and
Georgakopoulou (p. 381), small stories are various ‘under-represented narrative
activities, such as tellings of ongoing events, future or hypothetical events, and shared
(known) events, but it also captures allusions to (previous) tellings, deferrals of
tellings, and refusals to tell’. Of these narrative activities, the focus here will be on
the tellings of hypothetical events, very broadly understood: I argue that even fictional
stories about ourselves can be a form of life writing where we speculate about our
possible selves.
Here I am interested in fanfics in which writers deliberately and explicitly mix
events and people from their actual everyday realities with clearly fictional elements.
How do we know, then, whether the fanfic narratives are ‘purely’ fictional or whether
they include elements of life writing through self-insertion? As with all kinds of life
writing, as Kokkola (2003, pp. 57-58, 85) argues, nothing on the textual level
necessarily separates fact from fiction. Instead, paratextual information about the
work signals the genre and sets the horizon of expectations for readers. Paratextual
elements are attached to a narrative but are not part of it, such as book covers and
blurbs, prefaces, or notes (see Genette, 1997, pp. 1-2). Or, in the case of fan fiction,
the brief synopses and the so-called Author's notes that the writers may attach to
their fanfics. All paratextual items function as framing devices that, like prologues
in literary texts, ‘establish a context for evaluating subsequent
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events’ (Dittmar, 1983, p. 192). In some fan fiction forums, brief synopses of the
narrative are required - these make it easier for readers to browse the stories. Author's
notes, on the other hand, are not obligatory; they usually occur at the beginning of
the whole text or each chapter, but can also be found elsewhere. They often include
contextual information about the origins and motivations for the story and the process
of writing. In the example discussed here, they provide an explicit statement that the
story involves a self-insertion character and comparisons between the author and the
character in the story.
Even though fan fiction writing is a communal activity and examining the
interaction between the author and reviewers can be fruitful for mapping both the
collaborative and normative aspects of fan fiction, I will here only focus on the fanfic
narrative and the Author's notes to illustrate how the story allows for the author's
speculative life writing about his possible selves. In the following, I will discuss a
fanfic by a young adult male writer: a story of an IT student falling into the fantasy
world of Thedas, written by JamieXYZ.2 I will first introduce the online context of
the fanfic and, again taking my cue from Bamberg and Georgakopoulou (2008, pp.
382, 385), move on to examine how the writer constructs his possible selves in his
fanfic narrative and his Author's notes by three levels of identity positioning.

Waking up in a different world: speculating about one's fears and
limitations
On many fan fiction sites users can create community pages where they can collect,
for instance, their favourite stories or stories of a certain genre. One such page on
FanFiction.net focuses on self-insertion narratives based on

2

Although the discussed fanfic is publicly available online and the author can be assumed to
be aware that his texts are public - he is eliciting reader responses in a forum that is accessible
to non-registered users - I have changed the author's nickname and excluded the name of the
story and longer direct quotes to protect the author's privacy since I am here highlighting the
self-insert aspects of his fictions and want to avoid any risk of including features that might
make the author identifiable (cf. Freund & Fielding, 2013, p. 332; boyd and Crawford, 2012,
pp. 672-673). While this also means that I have not included any longer word-for-word
passages from the fanfic narrative for close reading, I have tried to paraphrase relevant extracts
and contents of the story sufficiently for the discussion of larger analytical notions.
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the Dragon Age fantasy role-playing video game series and, more specifically, on
self-inserts where a person from the real world enters the fictional world of the game.
Role-playing (video) games (RPGs) themselves are, potentially, a form of speculative
life writing in cases where the player has the possibility to create their own character
based on themselves. Nevertheless, playing a role-playing game does not equal life
writing - player-created characters can also be based on something completely
different from players themselves. Moreover, to be speculative life writing, the
gaming experience would have to be documented in some way, be it in a written
narrative or, say, in a narrated gameplay video. On FanFiction.net, the life stories
integrated into game narratives do take written forms. Since for RPGs such as the
Dragon Age part of playing the game itself involves creating an original
player-character, game-based fan fiction is probably more open to including original
characters, including self-insertions.
The story discussed here, published between 2014 and 2015, is a completed
English-language narrative of almost 100,000 words. The author, JamieXYZ,
explicitly states both in the story synopsis and in his Author's notes at the beginning
of the first chapter that the narrative involves self-insertion. On his profile page on
FanFiction.net, he explains that he is a guy who studies IT, reveals his age, country
of origin, and lists his favourite video games, most of which belong to the genre of
fantasy RPGs. In the fanfic narrative, an 18-year-old young adult guy studying IT
leaves for a walk after a frustrating programming session, loses consciousness, and
wakes up in the fantasy world of Thedas. Apart from a couple of brief sections told
from other characters' points of view, the story is a first-person narrative told by the
author-narrator-protagonist. The register in the first-person narrative is colloquial,
involving some crude language and plenty of sarcasm and self-irony - this is in
contrast with the epic register in the original fantasy game, although the game itself
also involves sarcastic dialogue and parody in portraying some of the typical fantasy
tropes. Most of the humour in the fanfic results from the fact that even though the
protagonist is aware of the game contents, this information is only partially helpful
for the nerdy ‘city boy’ trying to survive in a medieval world. In the following, I will
discuss three levels of identity positioning in the narrative to illustrate how the
speculative elements merge with the author's actual life experiences: 1) how
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characters are positioned within the story, 2) how the author-narrator positions himself
in relation to societal identity discourses, and 3) how the author-narrator-positions
himself in the interactive situation. The last level of positioning is essential for the
reading of his text as speculative life writing.

Positioning of characters within the story
In JamieXYZ's fanfic narrative, the protagonist is a kind of antihero - he fails at most
things that require physical prowess and is dependent on other characters' help to
survive. He, for instance, hurts himself all the time, whines about the cold and can,
at first, only get a job as a bartender since his skills in professions such as woodwork
and blacksmithing are lacking; his knowledge about programming, biology, or
advanced mathematics is of no use. Throughout the narrative, the narrator-protagonist
comments on his failures and less desirable personality features - including cowardice
and hypocrisy - in a sarcastic tone. He explicitly describes himself as a skinny ‘city
boy’ who has only ever gone camping for a few days, has never been to a seedy
neighbourhood, and misses the modern gadgets and sounds. Instead of feeling
excitement about the fantastic medieval world, his initial reaction to the harsh milieu
is a frustrated outburst: ‘f**k simple lifestyle in general’. His two closest companions
are females who are much more skilled at fighting and surviving than he - a female
mage wizard of the fantasy world and another teenager who has been mysteriously
brought from Earth to Thedas. The protagonist respects them and also learns from
them. While the female characters both try to flirt with the protagonist no romance
is involved, in contrast to many of the female-authored fanfics. In the end, both
female characters get badly wounded or die. Although the protagonist does briefly
ponder his emotional reactions to losing his companions - and his emotions towards
them while they are still around - he does not dwell on these events as much as on
his own personal development and changing understanding of his moral decisions
in fatal situations. In this sense, the author maintains what is generally seen a typical
(boys') adventure story structure in his text throughout.
The classic adventure story structure is also evident in the development arc for
the character: over the two years that he spends in the fantasy universe the terrified,
clueless protagonist turns into a more savvy survivalist

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

114
who realizes that his literacy skills - or skills as a ‘book nerd’ - enable him to learn
more about Thedas at the local libraries as well as to get him well-paid jobs. The
protagonist also tries to learn sword-fighting, but mainly fails miserably and only
gets into fights when he is attacked by someone else. While earlier in the narrative
he feels great remorse about killing a person attacking him, later on he views killing
as a necessary survival strategy; he also changes his views about the usefulness of a
‘simple’ lifestyle:
It was during times like these that I was secretly happy for my change of
lifestyle, a far cry from the kind of geeky lifestyle back home. The old me
would have been totally exhausted by now. [...] I didn't regret it at all,
since I only did what I had to do when in a tight spot like that.
The development arc allows for extended speculation about a possible self: how
would the geeky IT programmer change over time in specific circumstances? This
speculation is by no means naïve or escapist but - despite the fantasy surroundings
that could be viewed as an allegory for war - rather realistic. The protagonist is not,
for instance, proud of his violent actions but views his survival as a result of lucky
escapes rather than heroic victories. Part of this realism draws on the connections to
the real-world discourses of identity that the author approaches somewhat critically.

Positioning in relation to societal identity discourses
Larger societal discourses of three identity categories are central in characterizing
the protagonist in the narrative: discourses of nerdiness/geekiness, discourses of
ethnicity, and discourses of masculinity. Although these are listed as separate entities,
the discourses are entangled and the identity categories intersect with each other in
the representation of a geeky Asian young adult male. As we have already seen, the
humorous portrayal of the geek in the medieval wilderness relies on readers'
knowledge about discourses of geeks in our contemporary world. The author partly
makes fun of his geekiness but partly sees it as an asset; thus the representation of
the geeky character is multifaceted. Moreover, the author challenges stereotypes
associated with ethnicity and masculinity. As regards ethnicity, the
narrator-protagonist is at several moments irritated about the fact that other
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characters make assumptions about his country of origin based on his skin colour.
He also implicitly directs the criticism at the original game itself: there are no Asian
characters in the game, so the ethnicity that he represents has no place there.
The narrator's comment of ‘racist bastards’ could thus be directed both at the
characters in his story and at the game developers in the real world. This is also an
indication that when entering a fantasy world, the writer or the gamer does not
necessarily leave their real-life identities behind - here the author constructs himself
as a representative of nerdy Asian masculinity both in and outside his fanfic narrative.
As regards gender, the narrator-protagonist clearly does not meet the stereotypical
criteria for a masculine fighter - he is skinny, fairly short, and, at the beginning of
the story, in fairly bad shape. He is also not able to fit in the fantasy world discourse
of geeky guys - the discourse of magic users - since he has no magic abilities and he
even fails at trying alchemy despite his studies in chemistry. However, the protagonist
is not particularly disturbed by the fact that he does not fit in with the dominant
discourses of masculinity - in fact, he explicitly refuses to fit in at points:
For a while, I did picture myself as a knight. I mean, come on, every other
guy like me probably dreamed of being one in dashing shining armour
when he was a small boy. Knights or Power Rangers. I quickly pushed
that thought out of my head.
Here the narrator is clearly referring to discourses circulating outside the Dragon
Age universe in contemporary society and popular culture - evident in the juxtaposition
of knights and Power Rangers. In the story, he does not want to become a knight,
however, because it is too risky and, in the particular scene here, he prefers not to
serve a corrupt lord. Elsewhere the narrator furthermore points out that he does not
want to be a hero nor is able to be one - while his life has been saved by others,
including his female companions, he is unable to save them. As a whole, the narrative
builds up space for a complex geeky masculinity that is neither seen as something
to be fully avoided nor as something to be only celebrated or proud of.
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Furthermore, the narrative allows for ethical reflections and speculations about the
choices and actions of the possible self.

Positioning in the interactive situation
But is the protagonist a possible self of the author? So far we could have been
examining a fictional story about a contemporary young adult guy struggling in a
medieval world - written by someone who is clearly familiar with the Dragon Age
universe, gaming, and popular culture in general but not necessarily by someone
who has based the protagonist on himself. However, an examination of level-two
identity positioning in Bamberg and Georgakopoulou's model provides us with the
connections between the narrator-protagonist of the story and the author himself.
That is, an examination of the ways in which the author-narrator positions himself
in the interactive situation, which here involves the process of producing a fanfic on
a public forum that allows for reader comments. Apart from stating in the story
synopsis that the narrative is a self-insertion fanfic, in several Author's notes at the
beginning and at the end of each chapter the author compares himself to the
protagonist, as is the case at the end of chapter 2: ‘yes I'm a sissy so if I'd end up in
this scenario I would probably wet my pants too.’ There are also several remarks in
the narrative itself where the narrator talks about himself outside the Dragon Age
fantasy universe - he, for instance, ‘really’ hates coding, is used to heat, likes fast
food, and hates cakes. A point-by-point comparison between the narrator-protagonist
and the person described on the author's profile page confirms the similarities between
the two: both are skinny, short young adult Asians studying IT and fascinated by
fantasy games and TV series. While I do not know for certain whether the author is
actually revealing real-life facts about himself, I have no reason to doubt the
authenticity of the information either. Moreover, whether or not the facts are facts,
this is the discursive mechanism that informs the genre of life writing: by framing
the narrative with paratextual, supposedly factual information about the author. This
is also why I interpret the story as speculative life writing: there is textual-discursive
evidence of facts and fiction being mixed in an adventure narrative speculating about
the writer's possible selves in scenarios that - however unlikely - reveal a lot about
the
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writer's fears and limitations but also about his imagined ways of overcoming those.

Speculative lives, hopeful futures?
Self-insertion fan fiction offers writers a discursive practice where they can experiment
with their possible selves, their desires, hopes, and fears through speculative life
writing, mixing real-life elements and fiction. This kind of imaginative play with
identities is a significant part of understanding and constructing selfhood that happens
by drawing on various shared, (popular) cultural discourses, making them creatively
one's own through speculative narratives. While fan fiction writing is a communal
activity where the texts are negotiated in relation to and often produced together with
readers, I would suggest that whatever the reader responses, the self-insertion
narratives are important for their authors. In terms of self-understanding all the small
stories matter, whether they are well or badly written, surprising or unoriginal, radical
or conventional.
Is this life writing then? Certainly not, if life writing is only about past or present
facts. On the other hand, people who are unable to speculate about their futures are
more likely to be stuck with their present conditions, with their past and present
notions of themselves. While readers may not always appreciate wish-fulfilment
narratives, hopeful stories about fantastic or (anti-)heroic selves may be essential for
the writers' self-understanding and ability to envision possible futures. If you ask
me, anything that allows for imagining different futures, various scenarios, and
possible selves and thus enables people to develop and go on in their lives is life
writing of the most important kind.
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Amitieus canononderzoek Astrid Lindgren
Sara Van Meerbergen
In de dissertatie van Sara Van den Bossche staat het canoniseringsproces van het
oeuvre van Astrid Lindgren in Nederland en Vlaanderen tussen 1952 en 2012 centraal.
De concrete onderzoeksvragen die aan de basis liggen van deze studie zijn onder
andere hoe de canonisering van een auteur verloopt, hoe dit onderzocht kan worden
en hoe men de impact van een specifieke auteur kan bestuderen in een bepaald
taalgebied. In de context van het verhitte canon-debat uit de jaren negentig neemt
Van den Bossche bewust afstand van het traditionele, ‘absolute’ canonbegrip en de
onderzoeksmethodes die hieraan gekoppeld worden. In plaats van een statische
definitie en studie van canon, gaat zij uit van een dynamische aanpak waar teksten
en de betekenissen die zij creëren vanuit een sociale, culturele en lezers-georiënteerde
context bestudeerd worden. Van den Bossche besteedt voornamelijk aandacht aan
deze laatste factor en richt zich daarbij op de volwassen ‘gatekeepers’ of
‘poortwachters’ binnen het jeugdliteraire veld. Zij kunnen gezien worden als de groep
van lezers die ‘canonieke waarde’ (‘canonical value’) toekennen. Met de
lezers-georiënteerde aanpak berust het moderne canon-begrip meer op democratische
principes dan het vroegere canon-begrip dat eerder door een literaire elite bepaald
werd. Het is tegelijkertijd belangrijk om te benadrukken dat canon steeds een sociale
en culturele constructie is (en altijd zal zijn) die groeit vanuit consensus die ontstaat
onder volwassenen en dan voornamelijk jeugdliteratuurdeskundigen zoals pedagogen,
academici, andere auteurs en critici.
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De ambivalente positie van jeugdliteratuur
Van den Bossche begint met een uitgebreid, grondig en genuanceerd historisch
overzicht van opvattingen over het canonbegrip en van onderzoek naar
canoniseringsprocessen binnen het kader van het jeugdliteraire onderzoeksveld. Hier
wordt naar belangrijke theoretici verwezen zoals Itamar Even-Zohar met zijn
polysysteemtheorie en Zohar Shavit die deze theorie binnen de jeugdliteratuur
toepaste. Een centraal gegeven bij Shavit is de ambivalente positie van jeugdliteratuur
binnen de context van de canon aangezien jeugdliteratuur zowel op pedagogische
als esthetische criteria beoordeeld kan worden. Die pedagogische waardering, maar
ook de persoonlijke willekeur en het anglocentrisme die historisch gezien maar al te
vaak bepalend waren voor de jeugdliteraire canon en criteria daarvoor, wordt onder
andere duidelijk in de kritische bespreking van het onderzoek van de Canadese
onderzoeker Perry Nodelman. Enkele andere terugkerende namen in het
wetenschappelijk debat rond jeugdliteratuur en canon die de revue passeren, zijn
Bettina Kümmerling-Meibauer, Sandra Beckett en Maria Nikolajeva. In Van den
Bossches bespreking van het eerder onderzoek naar canon binnen de jeugdliteratuur
wordt al snel duidelijk dat de Zweedse Astrid Lindgren een auteur is die zich een
unieke positie wist te verwerven binnen het (westers) internationale jeugdliteraire
veld. Canonisering van deze auteur in Nederland en Vlaanderen is dan ook het
onderwerp voor het verdere onderzoek van Van den Bossche.

Tekst en context
Aangezien elke tekst wordt gevormd en functioneert binnen een socio-culturele
context wil Van den Bossche zowel tekstuele als contextuele elementen integreren
in haar studie. Aansluitend bij eerder onderzoek onderzoekt ze welke normen aan
de basis liggen van canonisering in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats.
Bettina Kümmerling-Meibauer maakt in dit verband onderscheid tussen synchrone
en diachrone benaderingswijzen. Terwijl de eerste benadering nagaat welke tekstuele
kenmerken bepalend zijn voor canonisering, richt de andere invalshoek zich meer
op het bestuderen van tekstexterne processen en systemische ontwikkelingen door
de tijd heen. In plaats van deze methodes als tegengestelde polen te zien, beschouwt
Van
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den Bossche ze als aanvullend en ze onderzoekt daarom zowel tekst-gerelateerde
(synchrone) als context-gerelateerde (diachrone) factoren in het canoniseringsproces
van Lindgren in Nederland en Vlaanderen.

Drie stadia in het canoniseringsproces
Van den Bossche onderscheidt drie belangrijke fasen in het canoniserings-proces:
1 De etableringsfase (‘establishment stage’): de ontwikkelingsperiode waarin een
werk/auteur een vooraanstaande positie verwerft. Voor Lindgren was dit vanaf
de jaren vijftig toen de eerste Nederlandse vertalingen verschenen.
2 De bevestigingsfase (‘confirmation phase’): het werk bevestigt en versterkt zijn
plaats binnen de socioculturele context waar het ontvangen werd. Bij Lindgren
kwamen er rond 1970 steeds meer en meer Nederlandse vertalingen.
3 De verspreidingsfase (‘dissemination phase’): de extra-tekstuele fase waar
elementen uit bepaalde werken hergebruikt worden binnen andere (intertekstuele)
contexten/media en hun stempel achterlaten in een ‘bredere’ samenleving. Voor
Lindgren loopt deze fase vanaf 1980 tot nu, met een sterke opleving na haar
dood in 2002.
Het verdere onderzoek spitst zich dan toe op het bestuderen van het sociale proces
van canonisering (‘canon formation’), op de wisselwerking tussen literatuur en
samenleving. Het proefschrift heeft hierdoor een duidelijk literatuursociologisch
perspectief aangezien het jeugdliteraire veld en de communicatie en interactie tussen
de verschillende spelers daarbinnen centraal staat.

Bronnen
Het onderzoeksmateriaal is een corpus samengesteld uit drie soorten teksten:
academische, professionele en voor een algemener publiek bestemde bronnen. Daartoe
behoren literaire en academische tijdschriften, anthologieën, theoretische werken en
geselecteerde dagbladen. Van dit materiaal maakt Van den Bossche een
inhoudsanalyse die geordend wordt
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volgens de thema's of topics die zij op basis van eerder canon-onderzoek, identificeert
als centraal voor Lindgren als gecanoniseerde jeugdauteur. Zij beperkt zich hier
bewust tot de studie van hoe het schrijverschap van Lindgren geconstrueerd en
georkestreerd wordt door de volwassen gatekeepers. Een breder receptieonderzoek
naar bijvoorbeeld kinderjury's en de impact daarvan op de canonvorming van Lindgren
in Nederland en Vlaanderen wordt voorlopig buiten beschouwing gelaten, maar zou
wel materiaal kunnen bieden voor een verder onderzoek meent Van den Bossche.
Bij de bespreking van de verschillende ‘gatekeepers’ is het opvallend om te zien
dat de vertaler(s) nagenoeg buiten beschouwing gelaten worden. Men zou kunnen
denken dat net een vertaler als ‘interpreterend lezer’ ook een belangrijke invloed kan
uitoefenen op hoe het werk van een bepaald auteur gevormd, geïntroduceerd en
ontvangen wordt in een doelcultuur. Dat dit net vaak het geval is bij jeugdliteratuur
werd aangetoond door verschillende van de theoretici op wie Van den Bossche steunt
in haar studie, zoals Maria Nikolajeva, Emer O'Sullivan en Zohar Shavit. Dit had
met andere woorden een interessante toevoeging kunnen zijn aan deze studie.
Bijvoorbeeld vraagt men zich af of het feit dat de vertaalster Rita Verschuur uit
Nederland komt (en dit ook duidelijk zijn sporen nalaat in bijvoorbeeld de dialogen
in sommige van de vertalingen) een invloed heeft gehad op de perceptie en ontvangst
van Lindgren in Vlaanderen. Een opdeling tussen Nederland en Vlaanderen en een
studie van overeenkomsten en verschillen had meteen ook een interessante extra
dimensie kunnen bieden aan het voorliggend onderzoek waar het Nederlandse
taalgebied nu als één homogeen geheel wordt beschouwd. Dit zou zeker ook
gemotiveerd kunnen worden vanuit de in dit onderzoek gekozen
polysysteemtheoretische invalshoek. Dat de impact van de vertaling en vertalers niet
behandeld worden in dit onderzoek, kan verklaard worden door het feit dat Van den
Bossche er bewust voor kiest om zich in de verdere analyses te baseren op recensies
en andere besprekingen.

Synchrone analyse
De eerste analyse van het tekstcorpus heeft als doel te achterhalen hoe Lindgren door
Nederlandse en Vlaamse gatekeepers beschreven en gereci-
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pieerd wordt. Dit gebeurt door onderzoek naar de synchrone dimensie van canon die
bestaat uit negen thema's die Van den Bossche identificeerde als centraal voor wat
betreft de manier waarop Lindgren als canoniek beschreven wordt in het onderzochte
materiaal:
- Unieke eigenschappen (‘Uniqueness’)
- Innovatie en representatie (‘Innovativity and Representatitivity’)
- Literaire eigenschappen, kwaliteit en ambiguïteit (‘Literariness, Quality and
Ambiguity’)
- Identificatie (‘Identification’)
- Universele thema's en Zweedsheid (‘Universal themes and Swedishness’)
- Kindbeelden (‘Image of Childhood’)
- Vertelperspectief en dubbele geadresseerdheid (‘Narrative Address and
Crosswriting’)
- Normen en waarden (‘Norms and values’)
- Vormen van kritiek en afwijkende meningen (‘Critical notes and dissenting
voices’).

Elk van deze thema's wordt aan de hand van voorbeelden uit het corpus verder
uitgewerkt (vaak met thematische onderverdelingen), geïllustreerd en geconcretiseerd.
Hoewel de bespreking van Van den Bossche op overtuigende wijze toont dat al deze
thema's relevant blijken om de canonisering van Lindgren te onderbouwen, kan men
in sommige gevallen ook wel enkele kritische vragen stellen. Allereerst is het
belangrijk om niet te vergeten dat het hier over materiaal gaat uit de jaren vijftig tot
2012 en dat de opvattingen en verwachtingen over jeugdliteratuur gedurende deze
tijdperiode ook onderhevig zijn geweest aan verandering. Kan men bijvoorbeeld
verwachten dat ‘literaire eigenschappen’ als criterium constant aanwezig zal zijn in
het onderzochte materiaal (de recensies en besprekingen), terwijl er in de
(Nederlandstalige) jeugdliteratuur pas vanaf de jaren zeventig en tachtig een duidelijke
literaire omwenteling plaatsvond?1 Hier kan de analyse mogelijk versterkt worden
door de verschillende thema's en hun inhoud wat duidelijker in een sociale, culturele
en dus ook tijdsgebonden context te plaatsen.

1

Zie Joosen, V. & K. Vloeberghs, Uitgelezen jeugdliteratuur: Ontmoetingen tussen traditie
en vernieuwing. Leuven/Leidschendam, Lannoo/Biblion, 2008.
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Ook (deel)thema's zoals ‘crosswriting’ en ‘dual address’ lijken mij eerder pas onder
de aandacht gekomen te zijn na de literaire emancipatie van de jeugdliteratuur vanaf
de jaren negentig. Zijn dit dan thema's die een uitval en resultaat zullen opleveren
doorheen de gehele onderzochte periode heen of enkel eerder naar het eind van de
periode toe? Als illustratie van dit laatste zou tabel 9 op pagina 255 kunnen gelden
die laat zien dat de aandacht die de recensies en besprekingen besteden aan ‘literaire
eigenschappen’ vooral aan het eind van de onderzochte periode toeneemt.

Diachrone analyse
In het tweede luik van de studie onderzoekt Van den Bossche de diachrone dimensie
van canon. Hier wordt geanalyseerd hoe bepaalde werken functioneren binnen het
literaire veld en hoe zij een al dan niet canonieke positie kunnen bereiken. Centrale
vragen zijn hoe werken hun publiek bereiken en hoe ver hun invloed reikt. Belangrijke
factoren die hierbij komen kijken en die zij, in tegenstelling tot verschillende andere
onderzoekers, daarom meeneemt in haar onderzoek, zijn commercie en populariteit.
Deze factoren worden niet altijd op de eerste plaats met canon of cultureel kapitaal
in verband gebracht, maar kunnen zeker relevant zijn, wat Van den Bossche op
overtuigende wijze laat zien in haar verdere analyse van de diachrone dimensie. Hier
wordt aandacht besteed aan factoren zoals beschikbaarheid van de werken en
herdrukken, populariteit als teken van etablering bij het brede publiek en daarmee
ook in het literaire veld. Dit wordt onderzocht door te kijken naar welke titels het
vaakst genoemd worden in het corpus. De lijst wordt aangevoerd door Pippi en
gevolgd door De Gebroeders Leeuwenhart en Ronja de Roversdochter.
Een belangrijke factor die direct verbonden kan worden aan de status van een
auteur zijn het vermelden van de literaire prijzen die de auteur mocht ontvangen. In
het geval van Lindgren zijn natuurlijk ook de verwijzingen naar ALMA (‘Astrid
Lindgren Memorial Award’), zeer talrijk aanwezig in het corpus. Het feit dat zo'n
belangrijke prijs naar een auteur vernoemd is, is op zich natuurlijk een absoluut teken
van canonisering. Vervolgens wordt ook de rol van verschillende soorten van
adaptaties, herwerkingen en andere derivaten besproken, niet enkel binnen de literatuur
zelf, maar ook in andere
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media zoals verfilmingen, illustraties (Carl Hollanders iconische Pippi), televisieseries
van verschillende boeken, tekenfilm-versies en de Pippi-musical. Andere afgeleiden
die een duidelijke en zeer brede culturele en sociale impact illustreren, zijn de allusies
naar Lindgren in andere culturele ‘artefacten’ of instituties in de samenleving zoals
bijvoorbeeld Villa Kakelbont (naam van het huis van Pippi) wat destijds de naam
was van het Nationaal Centrum voor de Jeugdliteratuur in Vlaanderen, populaire
kookprogramma's met als thema Zweden en Astrid Lindgren, en het typeren van
Zweden als het land van Pippi Langkous.
In een laatste, maar daarom niet minder belangrijk, onderdeel van de diachrone
analyse wordt intertekstualiteit besproken en de manier waarop er in het corpus naar
Lindgren wordt verwezen bij het bespreken van andere (Nederlandstalige) auteurs.
Weinig verrassend werd het vaakst op Lindgren gealludeerd bij besprekingen van
Annie M.G. Schmidt. Het verband tussen Lindgren en de ‘Hollandse Astrid Lindgren’
Annie M.G. Schmidt is natuurlijk geen nieuw gegeven en de parallellen tussen beide
schrijfsters werden eerder al uitvoerig behandeld, onder andere door Kirsten
Waterstraat. Buiten Schmidt zijn het de Nederlandstalige auteurs Paul Biegel, Jan
Terlouw, Thea Beckman en Tonke Dragt die in de top tien verschijnen. Deze analyse
wordt helaas wat snel afgesloten en had wat meer uitgewerkt mogen worden.

Conclusie
Veel van de onderzochte aspecten bieden zeker nog stof voor verder onderzoek,
bijvoorbeeld naar de impact van Lindgren op andere Nederlandstalige auteurs dan
Schmidt. Dat dit ook auteurs van ‘volwassen’ literatuur kan insluiten, is iets wat Van
den Bossche zelf aanhaalt in de coda van het proefschrift. Een andere zeer interessante
these die hier verder uitgewerkt wordt is of en hoe de nood aan het vormen van een
jeugdliteraire canon, ook vanuit academische hoek, kan samenhangen met de wil om
de emancipatie en zichtbaarheid van het jeugdliteraire (onderzoeks)veld in zijn geheel
te bevorderen. Dit ambitieus uitgewerkte en indrukwekkende proefschrift draagt daar
zeker in belangrijke mate aan bij.
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Sara Van den Bossche. Brought into the Limelight. Canonisation Processes at Work
in Astrid Lindgren's Oeuvre in Flanders and the Netherlands 1952-2012. Gent,
Faculteit der Letteren & Wijsbegeerte, 2015 (proefschrift).
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Jeugdliteratuur over het Derde Rijk
Een interessante studie met gebreken
Harry Bekkering
De dissertatie van Britta C. Jung gaat over het ‘Derde Rijk’ in de hedendaagse Duitse
jeugdliteratuur. Jung hanteert de term ‘Derde Rijk’ als een verzamelnaam: het
nazisme, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust vallen eronder. Zeker gezien
vanuit Duits perspectief vertegenwoordigen alle drie de begrippen de meest
dramatische ervaringen van de twintigste eeuw. Jung stelt vast dat de ontwikkelingen
in Duitsland op politiek, sociaal en cultureel terrein ertoe hebben geleid dat wat zij
‘het herinneringsdiscours’ noemt (zie ook de ondertitel van haar proefschrift, met
daarin het begrip ‘postmemoriaal’) voortdurend aan verandering onderhevig is
geweest. Voor die veranderingen kiest zij termen als ‘verdrongen’, ‘geëxternaliseerd’,
‘gehistoriseerd’ en met een neologisme ‘gepopculturaliseerd’. Toch beperkt zij zich
niet uitsluitend tot Duitsland, maar bekijkt zij het door haar geselecteerde en
onderzochte materiaal ook in een ‘transnationale context’, wanneer zij terecht
constateert, dat het historische trauma van het ‘Derde Rijk’ - de zingeving ervan gaat
om zo te zeggen het bevattingsvermogen te boven - een essentieel onderdeel is, niet
alleen van de Duitse identiteit,1 maar evenzeer van de Europese, zo niet - nog ruimer
- de Westerse identiteit.
Het proefschrift behandelt Duitse jeugdliteratuur - waarover hieronder meer -, met
de nadruk op ‘literatuur’, want het is immers zo, dat ‘het tijdperk van de (directe)
getuige’ vrijwel is afgesloten. De poging om de levende herinneringen van
ooggetuigen met behulp van gefilmde getuigenissen te bewaren kan niet voorkomen
dat ons collectieve geheugen met betrekking tot het nazisme, de Tweede Wereldoorlog
en de Holocaust in steeds sterkere

1

Vergelijk in dit verband de opmerking van Bondskanselier Angela Merkel met betrekking
tot de vluchtelingenproblematiek, ‘Wir schaffen das’. Deze uitspraak kan niet los van het
beladen Duitse verleden gezien worden.
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mate gevormd, zo niet bepaald wordt door verbeelding en esthetische vormgeving.
Van belang in het licht van haar analyse van een aantal jeugdboeken is dan deze
opmerking, die in feite als oorzaak en grond van haar onderzoek heeft gediend:
De betekenis van een schijnbare, door ooggetuigen gegarandeerde
historische ‘waarheid’ wordt (...) steeds meer gerelativeerd: ‘memory’
wordt ‘postmemory’, een herinnering die uitsluitend door symbolische
figuren en media is gevormd, waarvan de derde en vierde generatie zich
bedienen om op hun eigen wijze een verband te leggen met het traumatische
verleden. (p. 436)
Daarom verrast het uitgangspunt van deze studie ook niet echt, namelijk hoe het
‘Derde Rijk’ door de ‘postmemoriale’ herinnering (is dat niet eigenlijk een
pleonastische verbinding?) behandeld en ‘narratief geënsceneerd’ wordt. De centrale
stelling is - ik preludeerde daar hierboven reeds op - dat de veranderingen van de
Duitse herinneringen transnationaal, dat wil zeggen binnen een bredere Europese en,
nog algemener, een Westerse context moeten worden gezien. Jung laat bestaande
specifiek nationale lezingen (interpretaties) botsen met transnationale perspectieven,
om op deze manier het verleden zowel in begripsmatig, cognitief opzicht als
emotioneel zo toegankelijk mogelijk te houden voor jongere generaties. Immers, de
realiteit van deze generaties wordt in steeds sterkere mate beïnvloed door de
internationale context, de geglobaliseerde wereld waarin zij leven.

Memory-discours
Jung start met een overzicht van het ‘memory-discours’. In dat overzicht wordt vooral
benadrukt, dat het steeds internationaler wordende karakter van het ‘Derde
Rijk-herinneren’ ertoe heeft geleid dat de herinnering ‘multidirectioneel’ (opnieuw
een term, waarvan de noodzaak niet onmiddellijk duidelijk is) wordt, dat wil zeggen
dat verschillende aspecten van het ‘Derde Rijk’ kunnen worden herinnerd zonder
één aspect te bagatelliseren ten voordele van een ander. Bovendien - weer veroorzaakt
door wat ik toch maar ‘gewoon’ de internationale context noem (en niet de
transnationale) - kun-
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nen verschillende nationaliteiten in een genuanceerder geschetste werkelijkheid
zowel dader áls slachtoffer zijn. In elk geval kunnen zij van positie wisselen. Dat dit
niet overal het geval hoeft te zijn - zo laat Jung zien - bewijst de Russische
herinneringscultuur, die van na 1991 wel te verstaan. Na de politieke ineenstorting
in dat jaar, het (vermeende) falen van de perestroika en de postcommunistische
hervormingen wordt in Rusland grotendeels vastgehouden aan het strakke schema
van daders en slachtoffers. De mythe van de ‘Grote Patriottische Oorlog’ en de ‘Grote
Helden’ dient daar nog steeds als een positief referentiepunt van de collectieve
(Russische) identiteit. Let wel, het eigen daderschap wordt daarbij consequent
uitgesloten.
Naast die zogenaamde ‘multidirectionele herinnering’ vindt in de ogen van Jung ook
nog een ander soort ontwikkeling plaats, te weten een ‘antropologisering’ oftewel
een ‘herinneringsculturele’ omschakeling: meer aandacht voor de mens in zijn
subjectieve belevingswereld. Niet langer staan de grote historische processen centraal,
maar de focus verschuift naar de alledaagse, sociaal- en cultuurhistorische aspecten
van de menselijke ervaring. ‘Multidirectionaliteit’ en ‘antropologisering’ zijn sterk
met elkaar verbonden, omdat beide tendenzen zich niet uitsluitend richten op het
‘wat’, maar ook het ‘hoe’ en ‘waarom’ in hun vraagstelling aan het verleden
betrekken: ze gaan in op de vraag hoe de gebeurtenissen destijds waargenomen én
ervaren werden; waarom mensen handelden zoals ze handelden; waarom ze,
bijvoorbeeld, voor het nazisme vielen. Maar ook: wanneer sloeg buitensluiting om
in vervolging en moord? Waarom keerden slechts zeer weinigen zich tegen de
nationaal-socialistische terreur- en vervolgingspolitiek? Ook bij dit onderwerp komt
de transnationale benadering ter sprake. Het doel daarvan is het creëren van narratieve
empathie om zo het verleden voor jongere generaties emotioneel toegankelijk te
houden.
Belangrijk in deze studie is het streven van Jung om die ‘transnationalisering’ - dit
begrip keert in vrijwel elk hoofdstuk terug -, gekoppeld aan de Duitse
herinneringscultuur in kaart te brengen. Daarnaast richt het onderzoek zich op de
vraag hoe het ‘multidirectionele’ en ‘antropologiserende’ herinneringsdiscours zich
manifesteert binnen de jeugdliteratuur en door welke narra-
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tieve technieken c.q. middelen dit bevorderd wordt. Ook hier hanteert Jung het begrip
‘jeugdliterair discours’ (cursivering HB), maar, al was het alleen maar voor de
(stilistische) diversiteit, ik gebruik liever de term ‘jeugdliteratuur’ in dit verband.
Waarom richt zij zich specifiek op jeugdliteratuur? Enerzijds omdat het een
geïntendeerde lezersgroep betreft, en juist die generaties, die in het centrum staan
van wat hiervoor de ‘postmemoriale wending’ (zie de ondertitel van de dissertatie)
werd genoemd. Anderzijds omdat bij deze vorm van literatuur nu eenmaal altijd de
pedagogische functie in het geding is, met onvermijdelijke gevolgen voor de in te
zetten narratieve middelen. En, aansluitend bij de laatste functie, het is natuurlijk
ook zo, dat jeugdliteratuur een soort inwijdende functie heeft in het lezen van literatuur
(voor volwassenen), maar deze vorm draagt naast de literaire ook sociale vaardigheden
aan de lezer over én laat hem/haar reeds wennen aan algemene, maatschappelijke en
herinneringsculturele conventies, normen en waarden.

Jeugdliteratuur over het Derde Rijk
Het derde hoofdstuk biedt eerst en vooral een vrij gedetailleerd overzicht van zowel
de jeugdliteraire teksten over het ‘Derde Rijk’ vanaf 1945 tot en met 1989 alsook de
teksten vanaf 1990. Zo krijgt de lezer van dit proefschrift een nieuwe visie aangeboden
op de wijze waarop dit specifieke verleden in de jeugdliteratuur benaderd wordt. Te
prijzen in deze studie valt dat aan de ene kant de herinnering (aan genoemd specifiek
verleden) in de Duitse jeugdliteratuur opnieuw behandeld wordt, geherpositioneerd
wordt als het ware. Maar aan de andere kant wordt er ook aandacht geschonken aan
een herpositionering binnen het jeugdliteraire polysysteem in zijn totaliteit - Jung
verwijst ook naar de bekende theoretische studies van Zohar Shavit hierover. Zo is
er in feite sprake van een herwaardering voor algemene pedagogische principes die
nooit helemaal verdwenen zijn uiteraard, ook niet in de meest recente jeugdliteratuur.
Ook wordt er een verschuiving zichtbaar in de pedagogische waarde van de
herinnering. Dit laatste is te meer van belang, omdat in de jaren negentig van de
vorige eeuw in Duitsland (te vergelijken met soortgelijke ontwikkelingen in Nederland
overigens) de jeugdliteratuur zich ‘emancipeert’, aan literaire moderniseringsprocessen
onderhevig is.
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Men kan hierbij denken aan de psychologische jeugdroman, waarin vaak
narratologische vernieuwingen waar te nemen zijn, vooral op het terrein van het
perspectief: het verdwijnen van de neutrale alwetende verteller ten gunste van een
subjectiever vertelstandpunt.
Om bij dat laatste aan te sluiten: er vindt een verschuiving plaats van de dominantie
van de pedagogische c.q. historisch-didactische functie van het verhaal naar een meer
literaire functie en een grotere aandacht voor psychische/psychologische processen
(bij de hoofdfiguren). Men zou kunnen zeggen - althans dat is Jungs interpretatie dat er in plaats van overdracht van historische kennis nu sprake is van het overbrengen
van op (subjectieve) ervaring gebaseerde kennis. Of van een subtielere vorm van
pedagogiek. Hierdoor, zo is de veronderstelling, niet alleen van Jung overigens,
wordt de lezer niet slechts met antisemitisme als historisch en sociaal-cultureel
verschijnsel geconfronteerd, maar zal hij/zij ook alerter worden gemaakt voor
antisemitisme, racisme en vreemdelingenhaat in zijn/haar eigen omgeving,
ondergedompeld als de jonge lezers worden in de percepties, ervaringen en gevoelens
van de (fictieve) ander in een ‘gesimuleerde wereld’. ‘Gesimuleerd’, maar
desalniettemin bedrieglijk ‘echt’. Vervolgens, hoewel met het nodige
wetenschappelijke voorbehoud, probeert Jung te laten zien met welke narratologische
middelen die ‘onderdompeling’ wordt bewerkstelligd. Zij wijst in dit verband op de
steeds complexere persoonlijkheden en de steeds dichter bij de personages staande
informele verteltrant (spreektaal) én - ik wees daar reeds op - het ik-perspectief dan
wel het personale perspectief om in ouderwetse verhaalanalytische termen (Stanzl,
Typische Formen des Romans) te spreken. Daarnaast - en het een hangt narratologisch
m.i. met het ander samen - betrekt Jung in de verteltechnische veranderingen het
gebruik van de (grammaticale) tijd: het veelvuldige gebruik van de tegenwoordige
tijd met als gevolg ook een meer associatieve manier van vertellen, die de pure
chronologie lijkt te doorbreken. Ter bevordering, aldus Jung, van de ‘directe
narrativiteit’, ‘aanspreekbaarheid’ zal ze ongetwijfeld bedoelen.
Dit alles stelt Jung in meer algemene zin naar aanleiding van het door haar gegeven
overzicht. De ‘toetsing’ om zo te zeggen volgt in het zeer lange
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vierde hoofdstuk, waarin zij een aantal werken grondig analyseert. Het gaat om de
volgende auteurs en werken, uitsluitend uit de ‘moderne’ periode, dat wil zeggen na
1990: Gudrun Pausewang, Reise im August (1992) en Ein wunderbarer Vater (2009);
Mirjam Pressler, Ein Buch für Hanna (2011) en Die Zeit der schlafenden Hunde
(2003); Josef Holub, Lausige Zeiten (1997); Dagmar Chidolue, Flugzeiten (2007);
Waltraut Lewin, Morek und Maria (2004) en Gina Mayer, Die verlorenen Schuhe
(2010).
En, het zal de lezer van deze bespreking niet verbazen, de analyse ‘bewijst’ de
veronderstellingen, opgesteld naar aanleiding van het overzicht, gegeven in het derde
hoofdstuk. Inderdaad blijkt er sprake te zijn van een ‘intern gefocaliseerde
vertelinstantie, die de subjectieve percepties en emoties van de protagonisten centraal
stelt.’ Het gevolg daarvan is dat het merendeel van de protagonisten over vele, soms
tegenstrijdige gevoelens blijkt te beschikken, innerlijke verscheurdheid ervaart,
enerzijds door de verwachtingen van hun omgeving en anderzijds door eigen begeerten
en wensen. Inderdaad vinden we de voorspelde narratieve directheid door variaties
in verteltempo. Inderdaad zien we een doorbreking van de chronologie door de
associatieve flashbacks van de vertellende hoofdfiguur.
Moeten we dit niet een cirkelredenering noemen? Wat gebeurt hier? Jung formuleert
op grond van een corpus jeugdliteraire teksten een aantal veronderstellingen. En
vervolgens wordt, in elk geval voor een deel, hetzelfde materiaal gebruikt voor een
toetsing door middel van verhaaltechnische analyses, terwijl er methodologisch
gezien nieuw materiaal onderzocht had moeten worden of de analyses van een ander
karakter hadden moeten zijn.
Veel interessanter is haar vaststelling dat uit de analyses blijkt dat de grenzen van
de jeugdliteratuur ‘geschonden’ lijken te worden. En dan heb ik het over de grens
die als ‘geschiktheid voor de jeugd’ gekwalificeerd kan worden: Hoe ver kan en mag
je als jeugdliterair auteur gaan op psychologisch en ethisch terrein?
Pausewangs Reise im August, Holubs Lausige Zeiten, Lewins Marek und Maria,
Presslers Ein Buch für Hanna en Die Zeit der schlafenden Hunde storen zich niet
aan de conventies en traditionele grenzen van de jeugdliteratuur, noch inhoudelijk,
noch verteltechnisch (zie boven). Er is geen sprake van verzachting van het verleden,
evenmin van mythologisering dan wel trivialise-
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ring van datzelfde verleden. Dit betekent in de (literaire) praktijk dat in de genoemde
boeken trauma's, identiteitscrises, de dood van protagonisten niet onbenoemd en
onbeschreven blijven. Slachtoffer- of daderrollen zijn bepaald niet eenduidig meer,
zoals in oudere jeugdboeken nog vaak het geval was. Een uitzondering op dit,
algemene, beeld vormen die werken, waarin het gaat om de slachtoffers van de
Nazi-politiek, de vervolging en vernietiging van de Joden. Áls Joden al als dader
optreden, wordt dit zodanig verbeeld dat het voor de lezer volstrekt duidelijk is dat
deze handeling geschiedt vanuit de drang tot zelfbehoud of zelfverdediging.
Maar los van deze uitzondering wordt de jonge lezer geconfronteerd met
complexere persoonlijkheden dan we in de meeste jeugdliteraire teksten gewend
waren. Het betreft dan protagonisten die over verschillende, deels tegenstrijdige
mentaliteiten, normen en waarden beschikken, waarbij men moet denken aan Joden,
Duitsers, Polen, Russen, die vrijwel nooit als homogene groepen beschreven worden.
Traditionele stereotypen zijn dan ook zelden meer in de onderzochte boeken aan te
treffen en àls ze er zijn, worden ze gerelativeerd door contrasterende figuren.
In haar analyses constateert Jung bovendien dat in een aantal werken niet zozeer
het verleden centraal staat, maar (het verschijnsel van) de herinnering: de ambiguïteit
ervan, zeker als het niet meer om de directe herinnering (van slachtoffer of dader)
gaat, maar om de herinneringen van generaties van kleinkinderen of
achterkleinkinderen - de ‘intergenerationele dialoog’ noemt Jung dat.
Ietwat prekerig sluit Jung haar dissertatie af met de vaststelling dat de Duitse
jeugdliteratuur in de laatste decennia vooruitgang heeft geboekt, in het bijzonder
waar het gaat om de wijze waarop er over ‘één van de meest dramatische ervaringen
van de twintigste eeuw, het “Derde Rijk”’, geschreven wordt. Inhoudelijk én literair
dus. Jonge lezers van nu worden op een nieuwe manier betrokken bij een zo beladen
(of moet ik zeggen ‘belast’, zeker omdat het Duitse jeugdliteratuur betreft?)
onderwerp.
Hoewel uit het voorgaande zo hier en daar, neem ik aan, genoegzaam gebleken is,
waar mijn kritiekpunten liggen, is het misschien toch goed een aantal elementen te
(her)benoemen.
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In de eerste plaats heb ik me op een groot aantal plaatsen gestoord aan de gehanteerde
terminologie, die naar mijn oordeel vaak nodeloos ingewikkeld is. Op hetzelfde vlak
ligt mijn bezwaar tegen het nogal fors opgetuigde theoretische begrippenapparaat in
de inleiding en de twee eerste hoofdstukken, terwijl, als je de daadwerkelijke analyse
van de onderzochte jeugdboeken in ogenschouw neemt, er eigenlijk sprake is van
een analysemethode, die je in elk basaal roman-analytisch handboek à la Literair
mechaniek (Van Boven & Dorleijn) kunt terugvinden.
In de tweede plaats heb ik me gezien het onderwerp van de studie en dan in het
bijzonder het gedeelte over de Jodenvervolging erover verbaasd, dat het bijna klassieke
boek van Sem Dresden Vervolging, vernietiging, literatuur ontbreekt, omdat hij juist
laat zien dat literatuur waarin de Holocaust een centrale rol speelt vaak problematisch
is. In dat boek stelt Dresden vragen als: dient men onderscheid te maken tussen
‘goede’ en ‘foute’ literatuur over de Holocaust? Hoe kan men op een ethisch
aanvaardbare wijze omgaan met de bewaard gebleven documenten over de Holocaust?
Is er nog een mogelijkheid tot objectieve beoordeling van de literaire betekenis?
Centraal in Dresdens boek is vooral de vraag in hoeverre literatuur getuigen kan en
wat zij vermag. Allemaal kwesties die direct te maken hebben met het door Jung
onderzochte materiaal. Misschien iets minder zwaar weegt het ontbreken in de
dissertatie van de twee artikelen van Tom Baudoin over het ‘probleemboek’ (in
Bzzlletin 107 en 134), maar ik noem ze hier toch, aangezien werk van Gudrun
Pausewang erin aan de orde komt én hij de vraag stelt hoever je mag gaan wat betreft
de onderwerpskeuze in jeugdliteraire teksten.
In de derde plaats wijs ik er hier nogmaals op dat ik de verhouding tussen het derde
en vierde hoofdstuk methodologisch problematisch vind. Het lijkt alsof er in het
laatste hoofdstuk een toetsing van vooronderstellingen plaatsvindt, terwijl er in
werkelijkheid uitsluitend sprake is van een meer uitgewerkte analyse van een beperkt
aantal boeken die daarvoor reeds in een overzicht redelijk uitgebreid zijn besproken.
Al bij al is dit een proefschrift met de nadelen die inherent lijken aan de tekstsoort,
maar dat naast de terminologische bezwaren toch ook inhoudelijk (methodologisch)
de nodige vragen oproept, hoe interessant (en thematisch belangrijk!) die inhoud ook
is.
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Britta C. Jung: ‘Und wer den Schmerz einmal gesehen hat...’. Neue deutsche
Jugendliteratur zum Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg und Holocaust im
Kontext des postmemorialen Wandels. Dissertatie, Groningen, 2015.
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Mondriaan als onderwerp van life writing en marketing
Een bespreking van Mister Orange van Truus Matti
Léon Hanssen
In 2011 verscheen het op een late episode uit het leven van Piet Mondriaan gebaseerde
jeugdboek van Truus Matti, dat een jaar later met een Zilveren Griffel werd bekroond.
In deze bespreking wordt het boek als een proeve van life writing gesitueerd tussen
andere literatuur over Mondriaan waarin elementen van fictionalisering worden
toegepast.
Het gebruik van het levensverhaal van de schilder Piet Mondriaan (Amersfoort 1872
- New York 1944) als stof voor verdichting is geen ongewoon fenomeen. Het deed
zich tijdens zijn leven zelf al voor. Michel Seuphor, de latere, eerste biograaf van
Mondriaan publiceerde in 1939 de sleutelroman Les évasions d'Olivier
Trickmansholm, waarin de schilder een belangrijke bijrol speelt onder het
veelzeggende pseudoniem Marc Eentzam. Het betreft een solitaire figuur over wie
tal van verhalen de ronde doen. Te midden van het drukke avant-gardistische
kunstenaarsmilieu van Parijs leeft deze Eentzam het mystieke leven van een
kluizenaar, volledig gewijd aan de abstracte schilderkunst waarin hij kennelijk met
succes het ideaal van ‘de innerlijke vrede’ tot uitdrukking brengt.
In zijn boek Mondrian: Life and Work uit 1956 heeft Seuphor (een anagram van
Orpheus) het element van de fictionalisering echter nauwgezet vermeden. Het is een
competente en tamelijk nuchtere beschrijving van leven en werk van de kunstenaar,
waarbij de internationaal opererende Belg kon steunen op de rijke documentatie die
hij in de ruim tien jaar na Mondriaans overlijden had weten te verzamelen.
De meest recente biograaf van Mondriaan, Hans Janssen, conservator van het
Gemeentemuseum in Den Haag, heeft daarentegen weer naar het middel van de fictie
gegrepen om zijn bedoelingen met Mondriaan kracht bij te zetten. Hij noemt zijn
proeve van levensbeschrijving uitdrukkelijk een vie
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romancée, in feite bedoeld als één grote ‘reclamestunt’ voor Mondriaans schilderwerk,
zoals hij in een interview zegt (Kooke, 2016). Zoals bekend heeft het
Gemeentemuseum daarvan vooral uit de vroege jaren van de kunstenaar veel
exemplaren in huis. Het is Janssens streven te tonen dat de persoon achter die werken
helemaal geen kluizenaarsachtige figuur was, maar juist een vrolijke
champagnedrinker die goed in de slappe was zat en aan zijn avonturen met de
vrouwtjes syfilis in het laatste stadium heeft overgehouden. Een echt ‘schildersbeest’
dus, het kunstenaarstype zoals dat met name na de oorlog door abstracte
expressionistische, flamboyante artiesten als Willem de Kooning, Jackson Pollock
en Karel Appel publiekelijke bekendheid kreeg, maar dat reeds is geprefigureerd
door de grote schilders van de gouden eeuw en de romantiek.
Het is Janssen misschien minder aan te rekenen dat zijn stilistische gaven beslist
ontoereikend zijn om een leven als een roman vorm te kunnen geven, of dat hij het
met de bewijsvoering minder ernstig neemt dan voor een wetenschappelijke biografie
minimaal noodzakelijk is. Ernstiger is dat hij de vrijheid neemt om over de rug van
de historische figuur van Mondriaan marketing te bedrijven om hem tot een hippe
publiekstrekker te maken. In de titel van het boek, Piet Mondriaan. Een nieuwe kunst
voor een ongekend leven, geeft de auteur in feite letterlijk aan dat het ware leven van
de held voor hem als biograaf onbekend is gebleven, een fraai staaltje van een
freudiaanse verspreking.

Mister Orange (2011) van Truus Matti is in opdracht van het Gemeentemuseum
geschreven in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen dit museum
en uitgeverij Leopold om een reeks kinder(prenten)boeken uit te brengen (zie ook
de bijdrage van Van der Heijden en Van Lierop-Debrauwer in dit nummer). Het boek
kent een dubbele, kruisende verhaallijn. Enerzijds zijn er de belevenissen van de
jeugdige groentebezorger Linus die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Manhattan
om de twee weken een houten kratje met sinaasappelen bezorgt bij een merkwaardige
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schilder, bijgenaamd ‘Mister Orange’, voor wie Piet Mondriaan duidelijk model
heeft gestaan. De andere verhaallijn wordt gevormd door de belevenissen en brieven
van Linus' oudere broer Apke, die als soldaat naar Europa vertrekt om daar in het
geallieerde leger voor de bevrijding van de bezette gebieden te strijden. De twee
verhaallijnen worden verbonden door Superman, een tekenstripfiguur die, uitgebeeld
in heldere primaire kleuren, in het blad Action Comics de strijd aangaat tegen de
hakenkruislegers.
Het boek werkt naar een apotheose toe. Mister Orange en Superman en New York
vloeien aan het eind van het boek samen als Linus in het Museum of Modern Art de
herdenkingstentoonstelling van Mondriaan bezoekt en hij voor diens laatste,
onvoltooide doek Victory Boogie Woogie komt te staan. Het schilderij ‘lijkt op de
stad als ik eroverheen vlieg’, merkt Superman bewonderend op en de stripheld steekt
twee gebalde vuisten in de lucht om, als ware hij de Heilige Geest van Mondriaan,
in het niets te verdwijnen. De wangen van de sinaasappel-loopjongen gaan gloeien
en hij begint, tussen het verzamelde museumpubliek, lachend de swingende
boogiewoogiedans te dansen die ‘Mister Orange’ hem persoonlijk in diens atelier
heeft geleerd.
Mister Orange wil een ode aan de verbeelding zijn. ‘Alle dingen die nu nog niet
bestaan, moet je je eerst voorstellen, voordat ze echt kunnen worden,’ krijgt Linus
van de schilder als levensles mee. Aanvankelijk begrijpt Linus dat niet goed. Met
fantasie kun je toch geen oorlog winnen? En hij verwijt de schilder heimelijk dat hij
misschien met dezelfde boot uit Europa is weggevlucht om zich in New York te
verstoppen, als waarmee zijn broer Apke nu met de Amerikaanse troepen naar Europa
vaart om daar zijn leven voor de vrijheid te wagen. Dit moment van twijfel beklijft
niet omdat Linus, zonder dat deze conclusie overigens door dramatische
gebeurtenissen in de verhaallijn zelf wordt opgeroepen, voor zichzelf tot de
vaststelling komt dat je geen oorlog kunt winnen zonder je te verbeelden dát en hoé
je die kunt winnen.
Het is een wat gelikt ethisch slot van een life writing-achtige vertelling waarin de
figuur van Mondriaan weliswaar op een aanschouwelijke manier ten tonele wordt
gevoerd in de setting van New York tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar waarin
de kunstenaar ook een aureool krijgt aangemeten waarvoor de historische feiten
enigszins geweld moet worden aangedaan. Het klopt dat Mondriaan een dankbaar
consument van sinaas-
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appelen was, maar het oranje zuidvruchtenregime was bij hem onderdeel van een
streng dieetprogramma dat niet zonder verslavingstrekjes was en waarmee hij zijn
eigen gezondheid ongewild weer schade berokkende. Mister Orange zingt een lied
van lucht, licht en helderheid, van vertrouwen, verbeelding en onoverwinnelijkheid
en laat, in zijn uittekening van deze heile Welt, alle tegenstrijdigheden en
schaduwzijden in Mondriaans leven buiten beeld, zoals zijn fobieën, zijn
onbeholpenheid in het dagelijkse leven, het absolutistische karakter van zijn
maatschappelijke utopie en zijn felle afweer jegens al hetgeen hem van het ‘heilige
moeten’ van het schilderwerk afhield.
In die zin houdt de auteur er een duidelijk conservatieve agenda op na. Wij worden
verondersteld klakkeloos te geloven dat Mondriaan in de maanden na D-Day op
Manhattan een, wat Stefan Zweig ooit zo mooi noemde, ‘Sternstunde der Menschheit’
vertegenwoordigde, dat de westerse wereld hier een van haar grote ‘lotswendingen’
in de twintigste eeuw meemaakte met het punctueel samenvallen van de trits vrijheid,
abstractie en victorie. Superman Mondriaan zou de symboolfiguur van deze
lotswending zijn.
De term van het ‘heilige moeten’ kwam me niet toevallig in gedachten. Ik moest
onwillekeurig denken aan de belangwekkende bespreking die de schrijver Willem
Brakman aan een biografie van een met Mondriaan vergelijkbaar figuur, de filosoof
Wittgenstein heeft gewijd. Wittgenstein: ook zo'n steile idealist, ook zo'n eeuwige
vrijgezel, ook zo'n halve heilige en zo'n hartstochtelijke, wijze en wereldvreemde
kluizenaar en desalniettemin ook zo'n hoogst charismatische persoonlijkheid. De
bewuste Wittgenstein-biografie, geschreven door Ray Monk, draagt in de Nederlandse
vertaling de titel Het heilige moeten. In zijn recensie (Brakman, 1991) van de
oorspronkelijke Engelse editie van het boek sprak Willem Brakman de overtuiging
uit dat dit ‘soort biografieën’ tegenwoordig ‘niet meer mogelijk’ is: ‘de glorierijke
dagen in de kunst, toen het individu nog het punt was waarin alles samenkwam, zijn
voorbij.’
Het gros van de biografieën, meende Brakman, laat wat in de historie ‘smartelijk
verloren is gegaan’ weliswaar opnieuw verschijnen, maar dan toch slechts ‘in de
verstarring van de terugblik’. Hij vond het van biografische leugenachtigheid getuigen
de held als een onwankelbare ‘beroepsinstantie’ te presenteren in een wereld met
vaste coördinaten. Met behulp
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van zogenaamd ‘echt’ en ‘waar’ feitenmateriaal worden er in zulke
levensbeschrijvingen zin, betekenis en coherentie gesuggereerd die er in werkelijkheid
helemaal niet zijn. Brakman zegt het niet letterlijk, maar volgens hem wordt er
feitelijk geschiedvervalsing bedreven. Wat is dan zijn alternatief? In de schets daarvan
ontpopt Brakman zich als een ideologische grondlegger van het genre dat we vandaag
de dag met de term life writing betitelen.
De biografische waarheid, zegt Brakman, is alleen maar op te roepen door de
breukvlakken in een leven juist niet te willen gladstrijken, neen, de biograaf (of zoals
men wil: de life writer) moet ernaar streven: ‘het fragmentarische als mozaïek te
waarderen, de delen ervan af te tasten, te beproeven, van verschillende kanten te
benaderen, erop te reflecteren en alle eenheid welwillend te wantrouwen.’ Er schuilt
meer waarheid, meende de criticus, ‘in het toepassen van onsecure middelen zoals
afkeer, voorkeur, mededogen, herkenning en onoorbare vermoedens, en de correctie
hiervan’, dan in het nastreven van het ‘methodische of onmiddellijk juiste oordeel.’
Willem Brakman hield duidelijk niet van de biografie die de lezer met een mooi
afgerond en geïdealiseerd beeld van de held opzadelt. Hij prefereerde het
levensverhaal waarin de geest van de achterdocht eindeloos blijft doorwerken en
waarin een door de biograaf ingeslagen pad, als onderdeel van diens zwerftocht door
andermans leven, willekeurig kan worden afgebroken om bij een andere afslag te
worden vervolgd. Waar Brakman vooral voor pleitte was het betrekken van andere
kennisgebieden bij de biografie - filosofie, sociologie, spiritualiteit, de historische
context: ‘Alleen een individu dat transparant wordt tegen de eigen epoche wordt echt
reëel.’
Gemeten aan de maatstaven die hier door Brakman zijn aangelegd, schiet Mister
Orange als proeve van life writing tekort. Het fragmentarische en accidentele moet
in het boek wijken voor de suggestie van een transhistorische samensmelting van
het individuele levenslot van de schilder van kleurige vierhoekige vlakken met het
universele lot van de mensheid die op het hoge ideaal van harmonie en schoonheid
afstevent. Uiteindelijk wordt daarmee ook de utopie in onze cultuur tot een rechthoek
gereduceerd. Dat is wat Brakman met ‘verstarring’ bedoelt. Ik kan me dan ook niet
de indruk onttrekken dat Truus Matti, de auteur van Mister Orange, met een
marketing-opdracht op pad is gestuurd: ontdoe Mondriaan van het imago van ‘die
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gekke man met die vakjes’ en schrijf een boek over hem waarin hij voor een groot
jeugdig publiek wordt neergezet als een gemakkelijk benaderbare en charismatische
held van de moderne kunst tegen het jazzy decor van New York tijdens de Tweede
Wereldoorlog, in de aanloop naar de eindvictorie van de geallieerden.
Er zijn gelukkig ook verscheidene positieve elementen over Mister Orange op te
merken. Dat Mondriaan destijds helemaal geen ‘donkere’ of ‘zware’ bril droeg zoals
de auteur herhaaldelijk bij hem signaleert (pp. 8, 31, 56), doet geen afbreuk aan de
kracht van de historische gedetailleerdheid van het boek. Als lezer zit je meteen
midden in het verhaal. Anders dan biograaf Hans Janssen, die de achterhaalde pretentie
heeft in de huid van Mondriaan te willen kruipen, onthoudt de verteller in Mister
Orange zich van zulke hoogst naïeve vormen van identificatie. Waar Janssen
voortdurend een auctorieel vertelperspectief hanteert en zich bedient van een beperkt
arsenaal aan inlevende vertelvormen zoals de indirecte rede, die de indruk wekken
dat de verteller zich de gebeurtenissen en de totstandkoming van wereldbekende
schilderijen als de Victory Boogie Woogie allemaal uit eigen ervaring herinnert, blijft
Truus Matti wat meer op afstand en laat zij de vele inkijkjes en bijzonderheden zelf
het werk doen, conform het adagium ‘show, don't tell’. Aardig is bijvoorbeeld hoe
ze Mondriaan met zijn rare, stijve gebaren als een dansende ‘pinguïn’ ten tonele
voert (pp. 56, 87). Een ‘grote vogel’ inderdaad, alleen niet eentje die ver boven de
wolken uitstijgt, maar eentje die in koude, diepe, zwarte wateren duikt.
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‘Want hij leek net een echt mens’
Opgroeien in Mij niet gezien en Jonathan gaat los van Meg Rosoff
Frauke Pauwels
Jongeren maken zich zorgen over drie dingen: wie ben ik, wie zal ik worden en wie
zal van me houden? Het is Meg Rosoff's stellige overtuiging, die de thema's van haar
boeken bepaalt en die ze ook in interviews geregeld herhaalt. Wie die vragen aansnijdt,
zit gebeiteld.
En inderdaad: Meg Rosoff wordt steevast neergezet als de internationale top van
de jeugdschrijvers, afgelopen mei 2016 bekrachtigd met de toekenning van de Astrid
Lindgren Memorial Award (ALMA). ‘Each one of her books is unique,’ stelt de jury,
‘and all of her work speaks to both the emotions and the intellect’ (‘Leaves no reader
unmoved’). Het voorbije jaar verschenen twee boeken in Nederlandse vertaling: Mij
niet gezien (Picture Me Gone, 2013) en Jonathan gaat los (Jonathan Unleashed,
2016), het eerste als jeugdboek, het tweede als titel voor volwassenen. Beide boeken
delen verrassend veel: allebei exploreren ze de verwachtingen die aan een bepaalde
leeftijdscategorie zijn verbonden, allebei openen ze met een verwijzing naar een
hond, in beide boeken zorgen die honden voor verbinding en (zelf)reflectie. Zelf
vindt Meg Rosoff die overeenkomst weinig verrassend. ‘Eigenlijk,’ zegt ze, ‘schrijf
ik altijd hetzelfde boek. (...) [H]et gaat altijd over identiteit en over in hoeverre je je
eigen leven kunt kiezen’ (Kok, 2016, p. 36). Toch zijn er ook duidelijke verschillen:
de twaalfjarige ik-verteller Mila uit Mij niet gezien is uitzonderlijk matuur, terwijl
de twintiger Jonathan uit Jonathan gaat los maar niet volwassen lijkt te worden. Is
hij op zoek naar zijn eigen persoonlijkheid, dan lijkt Mila vooral de persoonlijkheid
van anderen van naadje tot draadje uit te pluizen.
Trouw als ze is aan haar thema's, varieert Rosoff met vorm en genres. Dat vraagt
uiteraard lezers die bereid zijn het kader van dat genre te hanteren. Mij niet gezien
wordt omschreven als een psychologische whodunit, waarin Mila samen met haar
vader op zoek gaat naar diens vermiste jeugd-
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vriend Matthew. Jonathan gaat los leunt aan bij de romantische komedie: de jonge
Jonathan zoekt zijn weg in New York en probeert daarbij los te komen van zijn saaie
copywritersbaan en conservatieve vriendin Julie, met wie zowaar trouwplannen op
stapel staan. Hoezeer vergen Mij niet gezien en Jonathan gaat los een andere
leeshouding? En worden de drie sleutelvragen in beide boeken ook beantwoord?

Wie ben ik? Gevoelige personages
‘Hoe kan hij de wereld zo deskundig ontcijferen?’ vraagt Mila uit Mij niet gezien
zich af wanneer de peuter Gabriel in haar ‘mislukte afbeeldingen’ de bedoelde eenden,
konijnen en eieren ziet (Rosoff, 2016a, p. 214). Dat is meteen ook de centrale vraag
in het boek: hoe lees je de werkelijkheid om je heen, en hoe leef je daar vervolgens
naar? Kapstok voor dat onderzoek is de verdwijning van haar vaders beste vriend
Matthew, net op het moment dat haar vader en zij vanuit Londen naar Noord-Amerika
zouden reizen om hem na jaren een bezoek te brengen. Eerder dan de vraag waar
Matthew zich ophoudt en of hij nog leeft, houdt de vraag waarom hij verdween de
lezers bij de les. Mila graaft steeds dieper in een kluwen van ‘volwassen’ problemen,
waardoor het personage en de jonge lezer de kans krijgen om zich fast-forward
tegenover zaken als relaties, ontrouw en ouderschap te profileren en geldende sociale
waarden te exploreren. In Jonathan gaat los is Jonathan

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

147
vooral zichzelf kwijt. Terwijl hij wanhopig probeert om te voldoen aan ‘het concept
van het volwassen leven’ (Rosoff, 2016b, p. 99) (met een appartement, een vriendin,
een baan) ontspoort hij helemaal tot hij wartaal spreekt en mensen als cartoonfiguren
ziet, op een manier die doet denken aan Snapchat-animaties in real life. In beide
boeken zit er dus ruis op de interpretatie van informatie, wat Rosoff expliciet uitwerkt
door de taal te problematiseren. In Jonathan gaat los gebeurt dat vrij letterlijk, door
Jonathans verlies van betekenisvol spraakvermogen. In Mij niet gezien is het vooral
Gils vertalerschap dat daartoe aanzet. Rosoff vergroot haar personages uit tot ze op
de onderliggende psychische mechanieken kan inzoomen.
Mila wordt op de achterflap geschetst als meisje met een ‘bijzondere gave’, maar
eerder dan op een paranormale vorm van helderziendheid wijzen de beschrijvingen
in het boek op hoogsensitiviteit. De keuze voor dat personage is boeiend - en niet
alleen omdat hoogsensitiviteit de voorbije jaren sterk in de kijker is komen te staan.
Om te beginnen vangt deze vroegwijze twaalfjarige ten dele de moeilijkheden en
beperkingen van een kindpersonage op, in wie de jonge lezer zich zou moeten
herkennen, maar die ook informatie en (levens)lessen zou moeten overbrengen,
moeizaam laverend tussen identificatie en didactiek (Nikolajeva, 2001, pp. 435-437,
449). Terwijl Mila het raadsel ontrafelt en mogelijke aanwijzingen bij elkaar puzzelt,
communiceert ze tal van inzichten in de psychologie van de mens. Dat ‘leeftijd en
bedrevenheid niet altijd gelijk opgaan’ (p. 11) illustreert Rosoff door naast de mature
Mila een vader te plaatsen die ‘in een eigen wereld in zijn hoofd’ leeft en voor wie
het beter is ‘om gezelschap te hebben op reis, om hem op het goede spoor te houden’
(p. 8). Helemaal overtuigend is die vader overigens niet: als vertaler van fictie,
waarvoor je - zegt hijzelf - ‘een kameleon moet zijn om in de huid en het hoofd van
een ander te kruipen’ (p. 201), toont hij wel erg weinig empathisch vermogen.
Naast haar socio-emotionele voorsprong is ook Mila's gevoel voor detail een goede
zet in dit boek met trekjes van een mysterie- of detectiveroman: ze bijt zich net zo
vastberaden in raadsels vast als de hond waarnaar ze is vernoemd. Mila neemt details
uit haar omgeving bliksemsnel op, voelt stemmingen haarfijn aan en slaagt er ook
in die observaties te combineren in een plausibele interpretatie. Rosoff weet de
vaststellingen bovendien vaak zo verfrissend weer te geven dat de ervaringswereld
van de lezer al net zo rijk
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aangesproken wordt. Zo zegt Mila over het huis van haar vriendin Caitlin dat het
‘doods [voelde], alsof iemand er met een rietje alle kleuren uit had gezogen’ (p. 27).
Op enkele punten klinkt te veel een volwassen levenservaring door, zoals wanneer
Mila aanvoelt dat een serveerster zwanger is zonder dat die dat zelf lijkt te weten (p.
69), of bij Mila's scherpe bewustzijn van haar eigen kracht: ‘Ik ben niet een soort
mystica; ik zie gewoon een constellatie van piepkleine feitjes, zo klein dat andere
mensen ze niet opmerken’ (p. 108). Minder geloofwaardig is Mila op het emotionele
vlak, verrassend stabiel als ze is voor een hooggevoelige twaalfjarige. Goed, er zijn
enkele momenten waarop ze aangeeft in haar hoofd ‘een map vol akelige beelden’
(p. 97) te hebben of dat ze zich terugtrekt onder ‘de donkere wollen dekens als een
tent’ (p. 211), maar veel gebeurtenissen beleeft Mila heel gelijkmatig. Dat maakt
haar soms meer verteller dan personage: ze lijkt buiten de gebeurtenissen te staan en
de manier waarop het verhaal aan de lezer wordt doorgegeven is belangrijker dan de
plot zelf. Rosoffs authentieke vertelstijl waarbij gedachten en dialogen in elkaar
overvloeien zonder aanhalingstekens en waarbij slechts spaarzaam benoemd wordt
wie op welke manier spreekt, leent zich daar dan ook uitstekend toe.
Hoe krachtig Mila als verteller en personage ook is, de keuze voor haar omvattende
inzichten beperkt de narratologische mogelijkheden van de auteur. Spanning ontstaat
immers in het speelvlak tussen wat de lezer weet en wat het personage weet, en hier
krijg je een personage dat de kleinste details opmerkt en meteen ook duidt. Als lezer
krijg je dus nauwelijks de kans om haar te slim af te zijn. Mij niet gezien moet dan
ook in de eerste plaats gelezen worden als een psychologische roman en niet als het
mysterieverhaal dat het ook had kunnen zijn. Enkele subtiele vooruitwijzingen naar
de omstandigheden van het overlijden van Owen, de oudste zoon van Matthew, tonen
hoe Rosoff ook dit evenwicht bewust heeft afgewogen - en vormen meteen ook het
bewijs dat Mila's observatievermogen niet feilloos is, zodat de ware toedracht van
Matthews verdwijning (ook?) voor haar toch nog als een verrassing komt.
Nog minder speelruimte heeft de lezer van Jonathan gaat los, waarin het verhaal
van de zoekende twintiger Jonathan breed wordt uitgemeten. De authentieke
vertellende personages uit Rosoffs jongerenromans als Hoe ik nu leef en Mij niet
gezien maken hier plaats voor een traditioneler vertelstijl
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die sterker op de buitenkant is gericht. Toch krijgt ook in dit boek de gedachtewereld
veel aandacht. Anders dan Mila, legt Jonathan elke verantwoordelijkheid buiten
zichzelf en heeft hij anderen nodig om tot inzicht te komen. Vanaf het begin van het
boek projecteert hij zijn angsten, behoeftes en bekommernissen op de honden van
zijn broer, waarop hij past tijdens diens lange buitenlandse verblijf. Zo belandt hij
buitensporig vaak bij de dierenarts die uiteindelijk zijn redding zal blijken. Rosoff
speelt bewust met het verhaalpatroon van de romantische komedie, maar weet (of
wil?) het niet volledig te overstijgen. De uitgestelde ‘coming of age’ van Jonathan,
die ondanks zijn leeftijd maar niet tot volwassen keuzes lijkt te kunnen komen, gaat
gaandeweg wat op de zenuwen werken en Rosoffs nonconformistische levensvisie
wordt al te expliciet in de mond van de honden of Jonathans collega en ‘spirituele
leider’ Greeley gelegd.
Rosoff heeft als geen ander haarscherp inzicht in hoe individuele identiteit en
maatschappij interageren, maar de expliciete verwoording ervan in Jonathan gaat
los leidt bij de lezer eerder tot een gezapige bevestiging dan tot een prikkelende
bevraging. Sterker is het wanneer Rosoff menselijke gedragingen en maatschappelijke
tendenzen inbedt in het verhaal, zoals wanneer ze Julies opluchting beschrijft na
Jonathans instemming om ondanks zijn inzinking de bruiloft te laten doorgaan, live
gestreamd, volledig betaald en exclusief in beeld gebracht in het bruidsmagazine van
Julies werkgever Bridal-360: ‘Niet omdat ze niet over hun toekomst twijfelde, maar
omdat ze meer tegen het gesprek met Lorenza opzag dan tegen een leven lang met
de verkeerde man’ (p. 206).
Betaalt dit boek de tol van het genre en leest het nu en dan als Jonathans leven
(‘als een stripverhaal: tweedimensionaal’, p. 21), Rosoffs gevoel voor humor krijgt
er wel ruim baan - en de kunst van een goede komedie mag niet worden onderschat.
Humor ontstaat hier niet alleen vanuit de fantasie-flitsen in Jonathans denkwereld,
maar ook vanuit de spitse dialogen en de contradictie tussen dialogen en gedachten,
waarbij één zorgvuldig gekozen woord alles wat voorafgaat onderuit kan halen, zoals
wanneer ze hun huwelijk bespreken om dan te besluiten: ‘Het was goed dat ze dit
besproken hadden. Ze voelden zich allebei beter nu./ Hun begrafenis zou één groot
feest worden’ (p. 165). Die lapsus wordt al snel ten top gevoerd in de eerder genoemde
zenuwinzinking en spraakaandoening, waarbij het schrijfplezier er
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voelbaar vanaf spat. In een scène waarin de styliste Lorenza en zijn verloofde Julie
zich naast zijn ziekenhuisbed druk maken om de bruiloft en Jonathan wil dat ze hem
alleen laten, pikt ook vertaalster Betty Klaasse vlot in op dat taalspel: ‘Droppot, dacht
Jonathan. En blijf gedropot’ (p. 183).
Rosoff stelt dat ze twaalf jaar nodig had om haar woede op de reclamewereld,
waarin ze lange tijd werkte voor ze schrijfster werd, te kunnen beteugelen met humor
(De Veen, 2016, p. 1). Onder het jargon waarmee ze de marketingsector parodiërend
in zijn hemd zet, schemert echter bovenal een verhaal over authenticiteit en identiteit.
Welke vorm Rosoff ook probeert, dit thema speelt toch steeds een rol. Niet toevallig
wil ook Jonathan ‘de marketingwereld op haar knieën (...) dwingen, het vlijmscherpe
zwaard van de waarheid diep tussen haar schouderbladen (...) stoten en zich
vervolgens zegevierend boven haar (...) verheffen terwijl ze langzaam aan zijn voeten
doodbloedde’ (p. 94). Jonathans beeldtaal is daarbij duidelijk gevoed door zijn liefde
voor strips, die een uitlaatklep vormt voor zijn creativiteit. Ergernissen, ontmoetingen
en belevenissen krijgen een plaats in The New York Inferno, ‘de komische strip waarin
de ziel van een bordercollie een jonge dichter door de negen cirkels van de New
Yorkse onderwereld leidt’ (p. 42) - eens te meer een projectie, want Jonathans ‘echte
Dante’, de hond, is van onschatbare waarde voor zijn groeiproces.

Wie zal ik worden? Roadtrip en helletocht
Denken over kindheid en volwassendom blijft Rosoff's stokpaardje. Hoe verschillend
ook, beide boeken - en bij uitbreiding Rosoff's volledige oeuvre - draaien rond ‘the
mystery of adulthood and where it comes from’ (Hickling, 2016). Na zijn dwaaltocht
in de intense stad New York, vindt Jonathan uiteindelijk rust in de bossen. Eenzelfde
beweging van stad naar platteland maakt Mila, wanneer de zoektocht naar Matthew
haar via een roadtrip naar zijn boshut brengt. Daarmee bevat ook Mij niet gezien een
tocht die de overgang van kind naar volwassene symboliseert, een motief in veel
adolescentenromans. Mila's geoefende introspectie leidt ertoe dat ze die gelaagdheid
ook zelf ziet: ‘We zijn op zoek naar Matthew, maar ontdekken steeds andere dingen’
(p. 136).
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Ondanks de vele relativerende opmerkingen met betrekking tot ouderdom, is Mila
zich sterk bewust van haar groeimogelijkheden: ‘Ooit zal ik meer van die dingen
begrijpen. Op dit moment hoef ik er alleen maar goed over na te denken’ (p. 77).
Hoewel de boshut, waar Mila Jake ontmoet en de eerste puzzelstukken op hun
plaats vallen, gezien zou kunnen worden als een eerste liminale ruimte die haar groei
kenmerkt, is het vooral de ontdekking van de leugen die voor Mila een breuk betekent:
‘Ik word door blinde woede overvallen en voor de eerste keer in mijn leven schreeuw
ik tegen mijn vader’ (p. 174). Geen groei zonder barsten, blijkbaar.

Wie zal van me houden? Hechting en vriendschap
Dat die leugen en de woede tegenover haar vader zo'n kentering betekenen voor Mila
moet gelezen worden in het licht van de relaties binnen hun gezin. De hechte band
tussen Mila, haar vader en haar moeder staat in scherp contrast met de vele
dysfunctionele gezinnen in jeugdliteratuur. De gezinnen waarmee ze onderweg in
aanraking komt, zijn dat ook: er is het ongelukkige huwelijk bij haar vriendin Caitlin,
het moeizame gezin van Matthew, met de overleden Owen en de jonge peuter Gabriel,
de alleenstaande moeder en haar zoon Jake, die bovendien ook Matthews zoon blijkt
te zijn. Ook in Jonathans omgeving zijn gelukkige relaties niet dik gezaaid. Hoe
relaties werken, zowel in het gezin als in vriendschappen, is dan ook een tweede
groot thema in beide boeken. In Mij niet gezien worden de onderlinge verhoudingen
vaak door de ruimte gesymboliseerd. Mila leest de ruimtes af zoals een dokter het
lichaam bestudeert om een ziektebeeld vast te stellen. De boshut lijkt ‘licht te ademen
door bewoning’ (p. 107) en de grote glazen kubus waarin Matthew en Suzanne
wonen, staat haaks op de vele geheimen die het gezin blijkt te dragen. Zichtbaarheid
versus onzichtbaarheid wordt verder uitgewerkt in andere motieven, zoals de
aanhoudende sneeuw - ‘Alles ziet er schoon en nieuw uit en deze smetteloze wereld
bevalt me, ook al weet ik dat er allerlei prikkeldraad en dode dingen onder schuilgaan’
(p. 188) - en het glas - ‘Matthews signalen zijn geblokkeerd, alsof er een paar
centimeter onder zijn huid een glazen wand zit’ (p. 191). Ook Mila exploreert die
tegenstelling: ‘Ik verlang zowel naar een beetje onzichtbaarheid als naar iemand
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die me doorziet’ (p. 186). Mila's verhaal is minder van romantiek doordrongen dan
dat van Jonathan, maar in Jake vindt ze toch een eerste liefde, iemand met wie ze op
dezelfde golflengte zit.
Tegelijk met haar zoektocht naar Matthew en de verhalen van haar vader over hun
jeugdvriendschap, reflecteert Mila op haar eigen bochtige vriendschap met Caitlin,
die ze in flashbacks en korte (sms)gesprekken schetst. Net als voor Mila en haar
vader in Mij niet gezien functioneert zo'n jeugdvriend voor Jonathan in Jonathan
gaat los als ijkpunt en steunpilaar, iemand aan wie je je kan spiegelen of tegen kan
afzetten en met wie je een pak ervaringen deelt. Niet toevallig ziet alleen Max er
tijdens Jonathans inzinking ‘precies uit als zichzelf’ (p. 184), terwijl alle anderen het
uiterlijk aannemen van animatiefiguren en vervloeien tot parodieën van zichzelf. Dat
die trouwe vriend geenszins een doorslag van jezelf hoeft te zijn, blijkt uit de beelden
waarmee de onderlinge verhoudingen worden geschetst en uit de pleidooien voor
eerlijkheid en authenticiteit. De eersten die door elk vals vertoon prikken en
waarheden blootleggen zijn steeds weer de honden, zoals ook elders in Rosoffs
oeuvre.

Hondstrouw
Zo de hond, zo het baasje, wordt wel eens gezegd. Net zoals de honden die in
meerdere van Rosoffs boeken een rol spelen bij de psychologische groei van de
personages, zet Meg Rosoff met haar werk aan tot inzicht in de drijfveren, behoeftes
en onzekerheden van jonge mensen én volwassenen. Trouw aan haar uitgangspunt
is Meg Rosoff dus zonder twijfel. Zowel Mij niet gezien als Jonathan gaat los reiken
mogelijke antwoorden aan op de vragen ‘Wie ben ik? Wie zal ik worden? Wie zal
van mij houden?’.
Toch doen ze dat niet op dezelfde manier. Terwijl Mila haar denken blootlegt en
zo ook de lezer meeneemt naar nieuwe inzichten, steunt de humor in Jonathan gaat
los op de herkenning van psychische mechanieken - ziedaar een van de mogelijke
redenen om het ene als jeugdboek en het andere als roman voor volwassenen te
beschouwen. Daarnaast leunen ze elk aan bij een ander genre, wat andere
verwachtingen bij de lezer genereert. Of althans, zo zou het moeten: wie bij Rosoff
telkens eenzelfde leeservaring
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verwacht, komt bedrogen uit, en niet elk genre blijkt even geschikt voor Rosoffs
stem.
Zelf ziet ze zich op de eerste plaats ‘as a stylist interested in character, rather than
a constructor of plots’ (Walton, 2016). Dat haar kracht daarin ligt, bevestigen ook
deze boeken. Mij niet gezien en Jonathan gaat los halen je wereldbeeld niet onderuit,
maar brengen existentiële bedenkingen samen in een verfrissende vorm en een
overtuigend geheel. De scherpe karakterisering van de personages onderstreept
Rosoffs psychologische inzicht en stilistische vakmanschap. Alweer.
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Fangirl
Fanfiction als spiegel van de ziel
Tiny la Roi
De hele bedoeling van fanfiction is dat je in het universum van een ander
mag spelen. De regels kunt herschrijven. Of ze naar je hand kunt zetten.
(Fangirl, p. 131)
De Amerikaanse schrijfster Rainbow Rowell debuteerde in 2011 met Attachments.1
Deze roman, gericht op volwassen lezers, kreeg van het vooraanstaande Amerikaanse
Kirkus Reviews het predicaat ‘outstanding debut’ mee. Rowell brak twee jaar later
door met haar ‘Young Adult’-roman Eleanor & Park, zowel in de Verenigde Staten
als daarbuiten. In Nederland ontving zij hiervoor de Dioraphte Literatuurprijs 2015.
In 2013 verscheen ook Fangirl.2 Evenals in Eleanor & Park staat in deze roman een
ontluikende romance tussen twee adolescenten centraal. Bijzonder in Fangirl is de
grote rol van fanfiction3 in het leven van een van beiden.
In Fangirl is de 18-jarige Cather (Cath) Avery de focalisator.4 Rowell wisselt de
belevenissen van de protagonist af met fragmenten uit de gefingeerde ‘Simon
Snow-reeks’ en door Cath geschreven reacties daarop. Na een samenvatting van de
plot van Fangirl, gaat deze bespreking nader in op de beteke-

1
2
3

4

De Nederlandse vertaling Klik verscheen in februari 2017.
Onder de gelijknamige titels verschenen beide romans in 2014 in het Nederlands.
Fictie over personages en/of settings geschreven door fans van een origineel werk. De nieuwe
mogelijkheden van medialisering (fanzines) en vooral het internet hebben bijgedragen tot
de verspreiding van het fenomeen. Geraadpleegd 7 december 2016 via www.dbnl.org,
Algemeen Letterkundig Lexicon.
Met de term focalisatie duidt men in de narratologie (Genette & Bal) de relatie aan tussen
de voorgestelde elementen en de visie van waaruit deze worden voorgesteld. Focalisatie
geeft antwoord op de vraag ‘wie ziet?’ in contrast met ‘wie vertelt?’ (Van Gorp, Delabastita
& Ghesquière, 2007, p. 175).
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nis van vorm en inhoud van fanfiction in deze roman, en de relatie met ‘life writing’.5

Expositie - plot Fangirl
De roman start in het najaar van 2011 met een proloog waarin de lezer kennismaakt
met de Simon Snow-reeks, ‘uit de Encyclowikia, de encyclopedie van het volk’ (p.
9).6 Simon Snow is een jonge wees die als elfjarige wordt aangenomen op de Watford
School voor Toverkunst, om daar te worden opgeleid tot Magiër. Met een groepje
tovenaars strijdt hij tegen de ‘Sluipende Saaiheid’:7 een geheimzinnige vijand die
probeert de wereld van magie te ontdoen. Er zijn zeven Simon Snow-boeken
verschenen, geschreven door de Engelse filoloog Gemma T. Leslie. De verschijning
van het achtste en laatste deel staat gepland voor mei 2012. De overeenkomsten met
de Harry Potter-reeks van J.K. Rowling zijn evident.
Cath, de Fangirl uit de titel, is een groot liefhebber van Simon Snow. Onder de
naam Magicath schrijft zij er fanfiction over. Haar kleding en slaapkamer, die zij tot
voor kort deelde met haar tweelingzus Wren, getuigen eveneens van deze fascinatie.
Nu beide naar de universiteit gaan, heeft Wren besloten dat er een eind moet komen
aan hun symbiotische relatie. Ze wil niet met Cath een studentenkamer delen en
zoekt zelfs, tegen de zin van Cath, contact met hun moeder Laura die hen tien jaar
eerder heeft verlaten. Cath heeft grote moeite om alle veranderingen in haar leven
te accepteren.
Bij aankomst op de universiteit maakt Cath kennis met Levi, die op haar een
verpletterende indruk maakt. Ze verkeert in de veronderstelling dat hij het vriendje
is van haar kamergenote Reagan, die in alles haar tegenpool is. Wanneer blijkt dat
dit niet (meer) het geval is, neemt de onrust over Levi's

5

6
7

Een begrip dat betrekking heeft op vormen van (auto)biografisch schrijven. In de internationale
literatuurwetenschap wordt de term gehanteerd voor ‘het vertellen van een levensverhaal’
(Schrijvers, 2014).
Omwille van de leesbaarheid verwijzen de paginanummers naar de Nederlandse versie van
Fangirl, tenzij anders aangegeven.
Deze vertaling dekt niet helemaal de lading van het originele Engelstalige ‘Insidious
Humdrum’; In Rowell's Carry on. De opkomst en ondergang van Simon Snow (2015,
Nederlandse vertaling 2016), wordt dit begrip vertaald met Sluwe Sleur. Met dank aan
Uitgeverij Van Goor voor het beschikbaar stellen van de pdf van de Engelstalige versie van
Carry on: The rise and fall of Simon Snow.
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aandacht toe. Tijdens het vak Fictieschrijven komt Cath in contact met Nick, met
wie ze in de bibliotheek samen aan opdrachten werkt. Ze vermoedt dat hij met haar
flirt, maar is daar onzeker over. Dramatische gebeurtenissen volgen elkaar op: de
instorting van Caths' manisch-depressieve vader en de opname van Wren in het
ziekenhuis als gevolg van coma-zuipen. Steeds is Levi er als reddende engel. Cath
op haar beurt helpt Levi door hem voor te lezen, wanneer blijkt dat hij een
leesprobleem heeft.
Uit de tussentijdse fragmenten uit de Simon Snow-reeks blijkt dat deze, net als
Harry Potter, een grote rivaal heeft: Tyrannus Basilton Pek, afgekort Baz. Hij is een
vampier: een verwijzing naar de Twilight-serie van Stephanie Meyers.
Tussen de colleges en tentamens door schrijft Cath intensief aan háár versie van
Simon Snow, getiteld Carry on, waarmee zij de verschijning van het laatste deel van
Gemma T. Leslie voor wil zijn. Daarbij voelt zij de hete adem van een grote schare
lezers in haar nek. Met haar docent Fictieschrijven voert Cath discussies over de
vraag in hoeverre haar fanfiction plagiaat is. De eindopdracht voor Fictieschrijven
moet een persoonlijk karakter hebben en mag niets te maken hebben met Caths
fascinatie voor Simon Snow cs. De epiloog bestaat uit een fragment waarin iemand
(i.c. Cath) in een opmerkelijk jij-perspectief haar coming out beleeft.
Na eerste lezing van Fangirl lag de relatie naar ‘life writing’ voor mij niet direct
voor de hand. Het lezen van Carry on8 zette me ertoe aan de tussentijdse fragmenten
nadrukkelijk onder de loep te nemen. Dat leidde tot verrassende inzichten over de
vorm en inhoud van Fangirl en de daaruit voortvloeiende betekenis.

Intrige - Fangirl en de kenmerken van fanfiction
Op fanfiction websites als Fanfic en Wattpad zijn de boeken over Harry Potter van
J.K. Rowling de meest populaire inspiratiebronnen, met als goede tweede de
Twilight-serie van Stephanie Meyer. Niet verwonderlijk dat Rowell zich in haar
roman op deze twee series richt. Ze sluit daarmee inhoudelijk aan bij haar beoogde
lezerspubliek.

8

Nadat Rowell Fangirl had afgerond kon zij haar ‘fictief-fictief-personage’ Simon Snow niet
loslaten en heeft ze Carry on geschreven.
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In de roman lopen drie vormen van fictie door elkaar heen. De basis bestaat uit het
fictieve verhaal over de studente Cath. De tweede verhaallijn is de fictief-fictieve
Simon Snow-reeks, waarvan fragmenten uit verschillende delen zijn opgenomen. De
derde verhaallijn wordt gevormd door de fanfiction van Cath. Deze bestaat uit korte
tussentijdse hoofdstukken en uit voorleessessies van Cath aan Levi in de hoofdtekst,
herkenbaar aan een afwijkende typografie. De fanfiction fragmenten vormen als het
ware illustraties bij de hoofdtekst, door (soms bijna letterlijke) herhaling van de tekst,
of als een uitbreiding erop. Expliciet worden zo fictie en fanfiction met elkaar
verweven.
Typische vormkenmerken van fanfiction zijn het veelvuldig gebruik van
hyperbolen, tot aan parodiëren toe en het geven van ironisch commentaar op de eigen
tekst. In de tussentijdse fanfiction-hoofdstukken van Cath in Fangirl komt dit niet
nadrukkelijk naar voren; wél in de hoofdtekst. Steeds wanneer Reagan de kamer
binnenkomt, ‘vloog de deur open’ (pp. 147, 164, 190). Wanneer Levi op enig moment
giechelt, vraagt Cath zich af: ‘(Giechelden jongens, of gniffelden ze? Cath had een
hekel aan het woord “gniffelen”.)’ (p. 131) Door het veelvuldig gebruik van
bovengenoemde kenmerken mengt Rowell ook impliciet fictie met fanfiction.
In de fanfiction die Cath aan Levi voorleest, beschrijft zij uitgebreid de aarzelende
toenadering tussen Simon en Baz: het vasthouden van handen (p. 105), hun
gezamenlijke zoektocht naar en strijd tegen de ‘Saaiheid’ (pp. 140-147, 156-164),
en een voorzichtige zoen. De zich ontwikkelende relatie tussen Cath en Levi gaat
gepaard met eindeloos dichter tegen elkaar aan leunen en handen die tasten of elkaar
per ongeluk raken, wat uitmondt in een breed uitgemeten liefdesscène met veel
voelen, tasten, tongzoenen en over en weer herhalen van de woorden: ‘ik vind je
leuk’ (pp. 395-400).
Deze overeenkomst tussen het levensverhaal van Cath en haar fanfiction is
opmerkelijk. Het lijkt op ‘life writing.’ Het citaat bovenaan deze bespreking, een
gedachte van Cath, staat daar haaks op. Hieruit blijkt namelijk dat zij in haar fanfiction
afstand wil nemen van haar eigen wereld; géén ‘life writing’ dus. Deze ambivalente
houding vraagt om nader onderzoek naar de inhoud van fanfiction in het algemeen,
en die van Cath in het bijzonder.
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Crisis - Fangirl als zelfonderzoek
Onderzoek van Leppänen (2008) heeft aangetoond dat hoofdzakelijk jonge vrouwen
zich bezighouden met fanfiction. Een thema in fanfiction is de ontwikkeling van de
identiteit, een overeenkomst met Young Adult-romans. In fanfiction staat dit vaak
in relatie tot gender en seksualiteit. Een voorbeeld hiervan is het ‘Mary Sue’-genre
(Leppänen, 2008, p. 159). Het alter ego van de vrouwelijke auteur Mary Sue bedeelt
zichzelf een rol toe in een Amerikaanse science fiction tv-serie om zo een platonische
romance te beleven met de mannelijke hoofdpersoon.
Hoewel Cath tot over haar oren verliefd lijkt te zijn op Simon uit de Simon
Snow-reeks, schrijft zij zichzelf niet in zijn verhalen. Ze houdt afstand door te kiezen
voor een ander veel gebruikt fenomeen, de zogenoemde ‘slash’.9 Cath plaatst de
heteroseksuele Simon en Baz in een homoseksuele relatie. Setting en karakters blijven
schatplichtig aan het ‘origineel’ van de auteur Gemma T. Leslie. Nieuw is de
romantische relatie tussen twee karakters die in de ‘brontekst’ tegenover elkaar staan.
Deze vorm van voyeurisme op homoseksuele mannen die ook voor vrouwen
aantrekkelijk zijn, is volgens Leppänen (2008, pp. 170-171) een van de verklaringen
voor de populariteit van het genre en een uiting van heteroseksuele fantasieën, die
mentaal veilig is. Cath probeert aan haar eigen werkelijkheid te ontkomen door in
de magische wereld van Simon en Baz te vluchten:
Dit was de reden dat Cath fanfic schreef. Vanwege die uren waarin hún
wereld de plaats van de echte wereld innam. Dan kon ze zich door hun
gevoelens voor elkaar laten meeslepen, als door een golf, als iets wat van
een heuvel naar beneden rolde. (p. 102)
Voor Cath, een groentje op het gebied van de liefde en lijdend aan verlatingsangst
na het vertrek van haar moeder, is fanfiction een manier om de confrontatie met haar
diepste gevoelens uit de weg te gaan. Ook in het verhaal dat Cath samen met Nick
schrijft, maakt ze de mannelijke hoofdpersoon

9

Slash is een genre in fanfiction gericht op de aantrekkingskracht en seksuele relaties tussen
fictionele karakters van dezelfde sekse. Geraadpleegd via https://en.wikipedia.org/wiki/
Slash_fiction).
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homoseksueel. Opnieuw neemt ze hierdoor afstand, al geeft ze dit personage wel de
uiterlijke kenmerken van Nick mee. Nick veronderstelt dat Cath niet houdt van
liefdesverhalen. Hij noemt hun gezamenlijke bijdrage dan ook een anti-liefdesverhaal
(p. 209). Cath ontkent dit en durft aan Nick niet te bekennen:
Dat ze liefdesverhalen had geschreven, verhalen over liefde op het eerste
gezicht, over liefde nog voor de eerste ontmoeting, over liefde die dicht
bij haar lag. En dat dit liefdesverhaal heel erg op iemands allereerste fanfic
leek: Mary Sue tot de tiende macht. (p. 210)
Als dit ‘liefde is die dicht bij haar lag’ zou Cath heimelijk verliefd zijn op Nick,
terwijl ze juist gevoelens koestert voor Levi. Een ingewikkelde, dubbele ontkenning
van haar emoties.
Cath discussieert herhaaldelijk met haar docente, mevrouw Piper, over de vraag
of fanfiction plagiaat is of als een zelfstandig verhaalgenre kan worden beschouwd.
De docente is helder in haar oordeel. Ze geeft Cath voor een opdracht waarin deze
Baz opvoert als ‘onbetrouwbare verteller’ een vette onvoldoende: ‘Als iemand je
vraagt een origineel verhaal te schrijven, kun je niet zomaar het verhaal van een
ander stelen en de personages nieuwe rollen geven.’ (p. 113)
Cath heeft daar duidelijk een andere mening over. Zij beschouwt haar fanfiction
als nieuwe verhalen (p. 131). Ze houdt halsstarrig vast aan haar fanfiction. In plaats
van haar emoties toe te laten en te onderzoeken, stort ze zich liever in die van haar
favoriete fictieve personages: ‘Ik kén Simon en Baz. Ik weet wat ze denken, wat ze
voelen. Wanneer ik over hen schrijf, kan ik me er helemaal in verliezen en ben ik
gelukkig.’ (pp. 273-274)
Mevrouw Piper geeft Cath een tweede kans. Ze houdt Cath voor dat ze een
persoonlijk (levens)verhaal moet schrijven en neemt haar eigen boeken als voorbeeld:
‘Een groot deel ervan gaat over de dingen die in mijn eigen leven zijn gebeurd. (...)
Op die manier ontrafel ik mijn eigen leven. Ik probeer het beter te begrijpen door er
dwars doorheen te schrijven.’ (p. 321) Mevrouw Piper geeft hiermee háár definitie
van ‘life writing’.
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Ontknoping - Fangirl als life writing
In haar eerste college stelt mevrouw Piper de vraag: ‘Waarom schrijven we fictie?’
(p. 28). Cath geeft in gedachten drie antwoorden: ‘Om ons van onszelf te bevrijden.’
(...) ‘Om niet langer iets of ergens te hoeven zijn.’ (...) ‘Om te verdwijnen.’ (pp.
29-30)
De twee laatstgenoemde gedachten bevestigen dat Cath fanfiction schrijft omdat
ze het echte leven niet aan kan. Ze verstopt zich achter de fictieve personages.
Daarmee lijkt haar fanfiction géén vorm van ‘life writing’ te zijn. Aan de andere kant
hebben we geconstateerd dat schrijvers van fanfiction hun eigen gevoelens projecteren
op hun personages. Zie de aarzelende toenadering tussen Baz en Simon in de fanfiction
van Cath enerzijds en die tussen Cath en Levi in hun eigen wereld anderzijds. De
gedachte van Cath dat haar fanfiction een vorm is van ‘Mary Sue tot de tiende macht’
is dat eveneens. In een gesprek met Levi over de slechte beoordeling van Mevrouw
Piper geeft Cath zelfs impliciet toe dat ze over zichzelf schrijft: ‘“Maar het was jóúw
verhaal,” zei Levi. “Já.”’ (p. 131)
Cath en Wren zijn in hun jeugd letterlijk door hun moeder verlaten en figuurlijk
door hun vader. Dit gevoel van verweesd zijn, heeft Cath gemeenschappelijk met
Simon Snow. Diens strijd tegen de ‘Sluipende Saaiheid’ blijkt dezelfde te zijn als
de worsteling van Cath. De opbouw naar deze conclusie bestaat uit zes verspreide
fragmenten:
‘Maar ik snap het niet,’ zei Simon. ‘Wat is de Sluipende Saaiheid? Is het
een man?’(...) - uit Simon Snow en de erfgenaam van de magiër, hoofdstuk
23, 2001, Gemma T. Leslie (p. 205)
De Saaiheid was helemaal geen man, en ook geen monster. Het was een
jongen. (...) De Saaiheid - de jongen - droeg een verschoten jeans en een
groezelig T-shirt, en het duurde veel te lang voordat Simon het kind
herkende. Hij was het zelf, jaren geleden. (...) - uit Simon Snow en de
zevende eik, hoofdstuk 23, 2010, Gemma T. Leslie (p. 241)
‘Je bent de machtigste Magiër in eeuwen.’ Het gezicht van de Saaiheid,
het gezicht uit Simons eigen jeugd, zag er dof en moe uit. Er fonkelde
niets in die blauwe ogen... ‘Dacht je dat je zo veel macht kon hebben
zonder er iets voor te moeten opofferen? Dacht je dat je jou kon worden
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zonder iets, zonder mij, achter te laten?’ - uit Simon Snow en de zevende
eik, hoofdstuk 23, 2010, Gemma T. Leslie (p. 253)
(...) ‘Je liegt,’ zei Simon. ‘Je bent mij niet. Je bent geen deel van mij.’ ‘Ik
ben wat er van jou over is,’ zei de Saaiheid. En Simon durfde te zweren
dat zijn eigen stem nooit zo hoog en lief had geklonken. - uit Simon Snow
en de zevende eik, hoofdstuk 23, 2010, Gemma T. Leslie. (p. 345)
Hij moest de Magiër vertellen wat hij had gezien. Ik heb eindelijk de
Saaiheid gezien. Ik weet wie we bestrijden: mij. ‘Wat er van je over is,’
had het monster gezegd. Wat er van me over is? vroeg Simon zich af. Een
geest? Een gat? Een echo? Een kwaad jongetje met zenuwachtige handen?
- uit Simon Snow en de zevende eik, hoofdstuk 23, 2010, Gemma T. Leslie
(p. 357)
(...) ‘Ik heb je met mijn honger geschapen,’ zei Simon. (...) Simon had zijn
hele leven, of in elk geval acht jaar ervan, besteed aan pogingen nog sterker
te worden en zijn bestemming te vervullen (...). En het enige wat hij ooit
had gedaan, was de behoefte van de Saaiheid aanwakkeren. Simon zette
een laatste stap naar voren. ‘Ik heb geen honger meer.’ - uit Simon Snow
en de achtste dans, hoofdstuk 27, 2012, Gemma T. Leslie (p. 447)
De vijand van Simon kwam niet van buitenaf, maar van binnenuit. Al die jaren heeft
Simon zijn gevoelens van verlatenheid onderdrukt. Hij heeft tegen zichzelf gevochten,
met leegte tot gevolg. Dat belemmerde zijn groei naar volwassenheid. Wanneer Levi
boos uitvalt naar Cath, en dreigt haar alleen te laten omdat zij haar tweede kans
vergooit door te blijven schrijven aan Carry on in plaats van te werken aan haar
eindopdracht, beseft Cath dat ze niet langer haar hoofd, maar haar hart moet volgen.
Ze moet niet langer tegen (de gevoelens van) het kind in zichzelf vechten, maar dat
kind toelaten:
‘Misschien is tegen hem vechten niet de juiste oplossing,’ zei Simon. Hij
legde zijn hand in Baz' nek en hield hem stevig vast. ‘Ik weet niet wat ik
ga doen. Maar ik ben klaar met vechten Baz.’ - uit Carry on, Simon, gepost
in april 2012 door FanFixx.net-auteur Magicath (p. 441)
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In het hierop volgende - één na laatste - hoofdstuk begint Cath aan haar eindopdracht
voor Fictieschrijven, vanuit haar eigen ervaring. Het is opmerkelijk dat ze hierbij
een eerdere metafoor over haar fanfiction (zie p. 3) opnieuw gebruikt. Daarbij is niet
langer sprake van verzet, maar van overgave: ‘Soms is schrijven als van een heuvel
rennen, dan blijven je vingers achter je op het toetsenbord haken zoals je benen doen
wanneer ze de zwaartekracht niet helemaal kunnen bijhouden.’ (pp. 443-444)
Cath heeft eigenlijk voortdurend verstoppertje gespeeld met zichzelf en haar
omgeving. Uit de epiloog blijkt dat Cath er glansrijk in is geslaagd om te voldoen
aan de eindopdracht.
Het probleem van verstoppertje spelen met je zus is dat ze er soms genoeg
van heeft en niet langer naar je wil zoeken. (...) En het doet er niet toe of
ze naar je komt zoeken - het verstoppen is al genoeg. (...) Als je achter die
boom vandaan komt, is het omdat je dat wilt. Het is de eerste ademhaling
na een lange duik. (...) Drie, twee, een... ik kom. Ik kom! - uit
‘Achtergelaten’ door Cather Avery, winnaar van de prijs voor eerste- en
tweedejaars, Prairie Schooner, najaar 2012 (p. 453)
Als een zoete wraak op Nick, die tevergeefs hun gezamenlijke verhaal als uitsluitend
het zijne heeft voorgedragen voor de Prairie Schooner-prijs, gebruikt Cath hetzelfde
opmerkelijke jij-perspectief en de tegenwoordige tijd van hun gezamenlijke
‘anti-liefdesverhaal’ (p. 62).
Een belangrijke reden om in het eigen verleden te duiken (en dat publiek te maken),
is reflecteren op het eigen handelen in het verleden uit de behoefte tot zelfontdekking
(Lierop-Debrauwer, 1997). Cath vindt zichzelf en geeft daarmee invulling aan de
eerste reden die zij in gedachten formuleerde op de hierboven genoemde vraag van
mevrouw Piper: ‘Om ons van onszelf te bevrijden.’ Op een subtiele manier wordt
aan de hand van ‘life writing’ de zoektocht naar de eigen identiteit gethematiseerd.
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Catharsis
In het dankwoord van Fangirl schrijft Rainbow Rowell: ‘Fanfic lezen is een ervaring
die mijn leven heeft veranderd; het veranderde mijn opvattingen over schrijven en
verhalen vertellen en gaf me meer inzicht in mijn eigen intense band met verzonnen
werelden en personages.’ (p. 455) In Fangirl vermengt Rowell op ingenieuze wijze
fanfiction, Young Adult en ‘life writing’ met elkaar. Ze laat inhoudelijke en
vormkenmerken van de verschillende genres door elkaar heen lopen en naar elkaar
verwijzen. Het vraagt wel inspanning van de lezer om de intertekstuele relaties te
begrijpen. In online recensies worden de fanfiction fragmenten door diverse jonge
‘fangirls’ (14-19 jaar) overbodig of zelfs storend genoemd.10 Voor wie alleen op zoek
is naar ontspanning zijn die passages niet essentieel.
Voor een volledig begrip van de plot zijn deze fragmenten juist wel van belang.
De kenmerken van ‘life writing’ en de metafictieve verwijzingen naar het
schrijfproces, maken het boek interessant voor de aandachtige lezer. In het doorbreken
van verschillende genres thematiseert Rowell expliciet en impliciet het ontdekken
van de eigen identiteit en geeft ze inzicht in het belang en de betekenis van
uiteenlopende relaties: ouder-kind, zussen en vriendschappen. Fangirl heeft zowel
qua vorm als inhoud een gelaagdheid die het boek interessant maakt voor een brede
doelgroep.

10

https://www.bol.com/nl/p/fangirl/9200000026522010/
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Houten, Van Goor, 2014.
Rowell, Rainbow, Carry on. De opkomst en ondergang van Simon Snow
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Leppänen, S., ‘Cybergirls in trouble? Fan Fiction as a Discursive Space voor
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407-421.
Schrijvers, M., ‘Life writing in tekst en beeld.’ In: Literatuur zonder leeftijd,
28 (94), 2014, pp. 116-136.

Overige bronnen
www.bol.com
www.dbnl.org
www.fanfic.net
www.leesplein.nl
www.rainbowrowell.com
www.wattpad.com

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

165

Er waren eens...
De wereld van de Bloomsbury's als prentenboek
Britta C. Jung

‘Er waren eens een man en een vrouw die bijna alles hadden: een fijn huis, een grote
tuin, twee ondeugende kinderen en werk waar ze veel van hielden. Maar ze hadden
nog geen schilderij in huis.’ De oplossing voor dit probleem is voor het paar in Rindert
Kromhouts en Gerda Dendoovens prentenboek De gouden lijst (Leopold, 2016)
eenvoudig. Er wordt een mooie gouden lijst gekocht, die direct boven de bank komt
te hangen, en er wordt een schilder gevraagd om deze te vullen. Maar de schilder
vult niet de lege plek in de gouden lijst, maar versiert de meubels, vazen, schotels
en schalen van het huis. Beetje bij beetje transformeert hij het huis met abstracte
figuren en kleurige krullen en kringen in een vrolijk-kleurrijk thuis, waar zelfs de
ondeugende kinderen op hun stoelen zitten en netjes hun huiswerk maken. Alleen
de man en vrouw zijn niet tevreden en eisen ‘[m]et scherpe vingers’ (p. 17) dat de
schilder nu eindelijk ook de gouden lijst met een schilderij vult. De schilder gaat dus
opnieuw aan het werk, ‘de klant is [tenslotte] koning’ (p. 17), en schildert - het kan
bijna niet Nederlandser - een koe in de wei. 's Avonds zijn de opdrachtgevers dan
ook eindelijk tevreden en bewonderen trots het kunstwerk in hun huis. De kinderen
moeten erom lachen en tonen met de gouden lijst in hun handen dat er al honderd
kunstwerkjes in huis te zien zijn. De onderliggende idee van Kromhouts en
Dendoovens prentenboek is daarmee duidelijk: terwijl iets voor sommige mensen
pas kunst is als er een mooie lijst omheen zit, kan kunst overal om je heen zijn als
je maar met open ogen door de wereld gaat en creatief bent. Omgekeerd hoeft niet
alles
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waar een mooie lijst omheen zit per se kunst te zijn, want het ‘plaatje’ - zoals de
schilder het opdrachtschilderij bijna spottend noemt (p. 20) - blijkt nauwelijks indruk
te maken op de kinderen en de bediendes. De koe in de wei is hier gewoon een koe
in de wei, niet meer en niet minder.

Een bijzondere epiloog bij Kromhouts romantrilogie over Charleston en
de Bloomsbury's
Ook al hoort De gouden lijst niet officieel bij de door uitgeverij Leopold en het
Gemeentemuseum Den Haag gezamenlijk uitgegeven reeks Kinderkunstboeken, het
zou er toch mooi in kunnen worden ingebed. In elk geval is De gouden lijst een heel
bijzondere epiloog bij Kromhouts poging de wereld van de Bloomsbury groep voor
jonge lezers tot leven te wekken. Terwijl zijn succesvolle romantrilogie Soldaten
huilen niet (2010), April is de wreedste maand (2013) en Vertel me wie wij waren
(2014) zich vooral op jongeren richt en hij daarin laat zien hoe die groep, bestaande
uit onder anderen Virginia Woolf, haar zus Vanessa Bell en schilder Duncan Grant,
in hun ‘refugium’ traditionele politieke, sociale, esthetische en morele grenzen
verlegde, spreekt hij hier juist peuters aan en wordt er in de ‘conscious revolt’
(Leonard Woolf, 1911; geciteerd naar Berman, 2006, p. 209) van de Bloomsburygroep
vooral op de esthetische vraag naar de essentie van kunst gefocust.
De Bloomsbury groep wordt in het prentenboek zelfs niet eens bij naam genoemd.
In plaats daarvan kiezen Kromhout en Dendooven ervoor door kleine, doelgerichte
verwijzingen op de vrijdenkerswereld van Charleston te alluderen, zoals de
beschrijving van de kinderen als ‘ondeugden’, die het anti-autoritaire opvoedingsideaal
van de Bloomsbury's toont, en van figuren als de kokkin en de tuinman die ook in
Kromhouts trilogie een belangrijke rol spelen. De belangrijkste verwijzing is echter
het gebruik van de abstracte figuren en kleurige krullen en kringen waarmee de
schilder het huis van zijn opdrachtgevers versiert. Hetzelfde deden immers ook Grant
en Bell waardoor ze een sombere cottage in Sussex transformeerden tot het
toverachtige Charleston, waar de opmerkelijke kring van bevriende schrijvers,
kunstenaars en intellectuelen vaak samenkwam. Alsof dat nog niet genoeg is, herinnert
de hele stijl van Dendoovens prenten aan de post-impressionistische werken
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van Bell en Grant: van de vervormde lijven tot en met het kleurgebruik. Een
bijzondere pointe is dan ook het impressionistische landschap dat de illustratrice de
schilder tenslotte voor zijn bekrompen opdrachtgevers en hun gouden lijst laat
schilderen. Ook Dendoovens keuze zich in haar techniek niet vast te leggen, maar
verf, potlood en collage te mengen is niet alleen een manier om grenzen te vervagen,
maar ook een directe toespeling op Grant en Bell die zelf met materialen en technieken
experimenteerden en met hun kunst verder gingen dan vele tijdgenoten. Het jonge
lezerspubliek zal deze allusies mogelijk niet direct in hun volle (cultuur-)historische
dimensie begrijpen, toch leggen deze door hun vanzelfsprekendheid een mooie basis
voor een eerste esthetische beleving van de wereld en de verschillende manieren
waarop je naar de wereld en naar kunst kan kijken. Net zoals de Bloomsbury's
verleggen Kromhout en Dendooven zowel inhoudelijke als formele grenzen en dagen
ze de lezers uit conventies ter discussie te stellen en de werkelijkheid met fantasie
te lijf te gaan.

Een sprookje tussen werkelijkheid en fantasie: over het vervagen van
grenzen

Zoals de inleidende woorden al aanduiden is De gouden lijst als modern sprookje
gekaderd. De formuleachtige woorden wijzen er op dat de lezers een min of meer
magische wereld binnen gaan, waar alles mogelijk is en de grens tussen werkelijkheid
en fantasie vervaagt. Alleen is het hier niet de soort magie uit de wereld van
Sneeuwwitje of Assepoester, maar het vermogen met behulp van kunst de fantasie
te stimuleren en de werkelijkheid ofwel de waarneming van de werkelijkheid te
veranderen. De schilder laat zich namelijk niet leiden door de gouden lijst en de
beperkingen die deze voor hem betekent, en schildert - letterlijk en figuurlijk - ‘buiten
de lijntjes’. Op deze manier lijkt hij een tovenaar, die door zijn verborgen macht,
namelijk verbeelding en creativiteit, de mensen om hem heen beïnvloedt en hun
fantasie aanspoort: de
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oude, vermoeide tuinman wordt door het vrolijke patroon op de vaas aan de zomerjurk
van zijn moeder herinnerd en ‘hoe de stof van de jurk op de huid kriebelde’ (p. 9),
terwijl de kokkin 's avonds plotseling zin krijgt ‘om met haar man uit dansen te gaan’
(p. 13). Grenzen, regels en beperkingen vallen weg - het verleden wordt heden en
de alledaagse routine maakt plaats voor vrolijke overmoed. Met het oog op de wereld
van sprookjes neemt de schilder daarmee de rol van een magische helper à la
Assepoesters fee op zich, die werkelijkheid en fantasie in zich verenigt en met elkaar
verbindt.
Alléén de man en vrouw blijken immuun voor de fantastische wereld om hen heen
en zijn helemaal gefocust op het bestelde schilderij voor hun gouden lijst. Voor hen
betekent de lijst ten eerste een begrenzing van hun blik. Pas in de handen van hun
‘ondeugden’ ofwel vrijzinnige en creatieve kinderen wordt de lijst tot een magisch
hulpmiddel waardoor nu ook zij de vele kunstwerken om zich heen beginnen te zien.
Waar de lijst eerst hun blik begrensd had, leidt deze hen nu, en doet ze de deur open
naar de wereld van de fantasie. De gerenommeerde Zwitserse literatuurwetenschapper
en sprookjesdeskundige Max Lüthi heeft ooit verwezen naar het bijzondere belang
in sprookjes van voorwerpen met scherpe contouren die uit een vast metalen materiaal
bestaan, zoals ringen, noten, bijouteriekistjes óf inderdaad - zoals in dit moderne
Bloomsbury-sprookje - een gouden lijst (Lüthi, 1947, p. 26 e.v.). Volgens Lüthi is
dit een van de centrale kenmerken van het Europese sprookje en een symbolische
uitdrukking van het eendimensionale, zwart-witte wereldbeeld van het genre. De
dubbele functie van de lijst, als een blik- en creativiteitsbeperkende begrenzing
enerzijds én als leidend hulpmiddel anderzijds, onderstreept daarbij het bijzondere
symbolische belang van de lijst uit de titel.

Zoals typisch voor een sprookje zijn ook hier niet alleen de tijd en plaats vrij vaag
gehouden (Lüthi spreekt in dit verband van isolatie en al-verbondenheid), maar zijn
ook de personages gereduceerd tot slechts enkele kenmerken. Terwijl de familieleden
vooral door hun geslacht (man/vrouw) en
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hun leeftijd (volwassene/kind) gedefinieerd zijn, worden de andere figuren gewoon
door hun beroep omschreven: de schilder, de tuinman, de kokkin. Individuele namen
bestaan er niet, waardoor - net zoals in het sprookje - de universele natuur van het
verhaal wordt onderstreept. De diepere wijsheid dat creativiteit en kunst geen lijst
nodig hebben maar overal om je heen kunnen voorkomen wordt zo tot een algemeen
geldende wijsheid verheven. Een wijsheid die in de slotprent nog eens benadrukt
wordt, als de schilder met zijn kwast in de aanslag, zijn bonte palet in de hand en
een grijns op het gezicht weer de wereld ingaat.
Als prentenboek kan Kromhouts De gouden lijst net zoals sprookjes tegenwoordig
in het algemeen op het snijpunt van orale, schrift- en beeldcutluur worden gesitueerd.
Het vaste vertelstramien en de herhalingen van wat de familie wél en niet heeft,
neemt het publiek aan de hand en wekt een zekere verwachtingspatroon over wat er
vervolgens gaat gebeuren, waarbij door het formuleachtige stapelen een prettig
voorleesritme ontstaat. Dendoovens prenten en haar vervormde figuren spelen op
hun eigen manier met deze verwachtingen en werken zo Kromhouts sprookjesachtige
stereotypen visueel tegen - temeer daar de man klein en blank en de vrouw rijzig en
van Afrikaanse afkomst is. De vanzelfsprekendheid waarmee deze multiculturele
familie in het verhaal ingepast is (en waardoor dit opvalt) is een commentaar op
zichzelf en alludeert opnieuw op de neiging van de Bloomsbury's om conventies ter
discussie te stellen en grenzen te verleggen.
Met De gouden lijst geeft Kromhout een bijzonder slotakkoord aan zijn succesvolle
romantrilogie over de Bloomsburygroep, die de vreemde, toverachtige wereld van
Charleston nu ook formeel overhevelt naar de wereld en vorm van het sprookje. De
grenzen tussen werkelijkheid en fantasie worden met de hulp van de schilder
verplaatst, de beperkende lijst verandert in een hulpmiddel dat de blik van de lezer
kan leiden. Vooral gefocust op de esthetische revolutie waar de Bloomsbury's voor
stonden en de vraag wat kunst is, daagt Kromhouts prentenboek de lezer uit de wereld
met fantasie te lijf te gaan. In Dendooven heeft hij daarbij een waardige bondgenoot
gevonden, die met haar artistieke prenten Kromhouts moderne sprookje soms visueel
benadrukt, soms tegenwerkt en er op deze manier een nieuwe dimensie aan toevoegt.
Ook al zal het jonge leespubliek de talrijke verwijzingen naar de historische personen
misschien niet begrijpen, toch legt De
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gouden lijst zowel door de inhoud en de vragen als door de kleurrijke, gedeeltelijk
surrealistische prenten een mooie basis voor een eerste esthetische beleving van de
wereld.

Primaire literatuur
Rindert Kromhout, De gouden lijst (met illustraties van Gerda Dendooven).
Amsterdam, Leopold, 2016.

Secundaire literatuur
Berman, J., ‘The Bloomsbury Group.’ In: D.S. Kastan (ed.), The Oxford
Encyclopedia of British Literature, Volume 1. New York, Oxford University
Press, 2006, pp. 207-213.
Lüthi, M., Das europäische Volksmärchen. Form und Wesen. Eine
literaturwissenschaftliche Darstellung. Bern, Francke, 1947.
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Over de auteurs
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.

Aart G. Broek
Specialiseerde zich in communicatiewetenschap en (historische) sociologie. Was
twintig jaar werkzaam op Curaçao. Promoveerde op een proefschrift over de
Papiamentstalige propaganda van de rooms-katholieke missie op de
Nederlands-Caribische eilanden en is de auteur van onder meer Het zilt van de
passaten: Essays over Caribische cultuur (2000), De kleur van mijn eiland: Ideologie
en schrijven in het Papiaments sinds 1863 (2006), Geboeid door macht en onmacht:
De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische eilanden (2011) en
Dwarsliggers: Tegenspraak onder schaamteloos leiderschap (2013). Hij verzorgde
werk van onder meer Tip Marugg, Boeli van Leeuwen en Aletta Beaujon.

Annette de Bruijn
Is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Maastricht. Ze promoveerde in 2015
op een proefschrift over de verwerving van culturele geletterdheid via kinderpoëzie
bij kinderen in het basisonderwijs (Zin in poëzie, deel van
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het NWO project ‘Emergent Cultural Literacy: Assimilating Children's Literature).
In haar huidige onderzoek kijkt ze naar de verwerving van verschillende narratieve
genres, zoals schelmenverhalen, sprookjes en griezelverhalen, bij kinderen. Verder
bespreekt ze poëziebundels voor de website bij Verborgen talenten: Jeugdliteratuur
op school.

Chris Bulcaen
Studeerde Afrikaanse Talen en Culturen en is curriculum manager voor de opleiding
Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent. Hij recenseerde strips voor De Leeswolf
en De Stripgids. Hij was lid van de Adviescommissie Strips van het Vlaams Fonds
voor de Letterkunde (2010-2013).

Leon Hansen
Bijzonder hoogleraar Life Writing and Cultural Memory aan de Tilburg University.
Hij schreef onder andere een tweedelige biografie van de schrijver Menno ter Braak.
In 2015 verscheen zijn boek De schepping van een aards paradijs: Piet Mondriaan
1919-1933 bij uitgeverij Querido

Ingrid van der Heijden
Volgde de master Jeugdliteratuur aan Tilburg University. Ze is werkzaam als educatief
auteur en schrijft veel recensies over jeugdliteratuur. Daarnaast schrijft ze artikelen
en lessen over de raakvlakken tussen jeugdliteratuur, kunst en cultuur en hoe deze
in het onderwijs ingezet kunnen worden.

Britta 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 award’ gezamenlijk door de Rijksuniversiteit
Groningen en Mary Immaculate College,
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University of Limerick begeleid. Sinds haar promotie in november 2015, is zij als
docent aan het Waterford Institute of Technology werkzaam.

Sanna Lehtonen
Is universitair docent Toegepaste Taalwetenschap/Discourse Studies aan het
Departement Taal- en Communicatiewetenschappen aan de universiteit van Jyväskylä
(Finland). Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn intersectionele identiteiten
en machtsdiscoursen in verhalen die fantasy- en sprookjestropen herschrijven. Haar
onderzoek behelst zowel hedendaagse fantasy-literatuur voor kinderen als voorbeelden
van online fan-culturen. Ze is de auteur van Girls Transforming: Invisibility and
Age-Shifting in Children's Fantasy Since the 1970s (2013).

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.

Sara van Meerbergen
Is universitair docent Nederlands en Vertaalwetenschap aan Stockholm University
(Zweden). In 2010 promoveerde ze op een proefschrift over multimodale
vertaalanalyse van Nederlandse prentenboeken in Zweedse vertaling, meer bepaald
over Dick Bruna en Nijntje. Daarna werkte ze aan een postdoctoraal project over
postmoderne tendensen in Vlaamse prentenboeken. Haar huidig onderzoek betreft
voornamelijk vertaalwetenschap, sociosemiotiek, multimodale tekstanalyse en
ideologische voorstellingen van kinderen in woord en beeld.
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Frauke Pauwels
Beëindigde in 2014 de Master in de Literatuurwetenschappen. Zij werkte als leerkracht
Nederlands en schrijft recensies, onder meer voor de recensiesite Mappalibri. Op dit
moment werkt zij aan de Universiteit Antwerpen aan een doctoraatsonderzoek over
beeldvorming rond STEM (Science Technology Engineering Mathematic) in fictie
en non-fictie voor kinderen.

Tiny la Roi
Richt zich in haar advies- en onderzoekspraktijk Lezenslust op leesbevordering en
literatuureducatie voor jong en oud. In opdracht van Stichting Lezen analyseerde zij
de leesvoorkeur van basisschoolleerlingen en de voorlees-voorkeur van hun
leerkrachten, Mijn leukste, spannendste, coolste, vetste... boek (2010). Zij was lid
van de selectiecomités van de Tiplijst Kinderjury 2016 en 2017 en de kerntitels van
de Kinderboekenweek 2016 en 2017.

Monica Soeting
Was hoofdredacteur van de tijdschriften Surplus en Biografie Bulletin en werkte
jarenlang als recensent voor Trouw. Zij is medeoprichter van het Nederlands
Dagboekarchief en hoofdredacteur van het e-journal European Journal of Life Writing.
Met Dik van der Meulen publiceerde ze het schrijvershandboek Hoe schrijf ik een
biografie? In januari 2017 promoveerde zij op het proefschrift Cissy van Marxveldt:
Een biografie, waarvan een handelseditie verscheen bij uitgeverij Atlas.
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... dat zijn de anderen
Diversiteit in de jeugdliteratuur
Diversiteit in de jeugdliteratuur, dat onderwerp refereert aan de ideologiekritiek die
in de jaren zeventig opkwam en de jeugdliteratuur door haar vraag naar emancipatie
van minderheden en onderdrukten, de ‘anderen’, blijvend veranderde. Precies tien
jaar geleden stelde Katrien Vloeberghs in een inleiding op een themanummer van
dit tijdschrift over jeugdliteratuur tussen de culturen dat ‘recente jeugdliteratuur een
unaniem pleidooi [houdt] voor tolerantie en respect voor verschillende aspecten van
een multiculturele, gediversifieerde samenleving en voor de representatie van het
(cultureel) andere’. Onder het ‘andere’ kunnen we verschillende klassen, culturen
en etniciteiten verstaan, maar ook leeftijden, seksen en seksuele oriëntaties. Het kan
gaan om de wijzen waarop dit andere gerepresenteerd wordt, maar ook over het
accepteren, waarderen en zelfs vieren ervan. Moeten we het hier anno 2017 nog
steeds over hebben? Ja, vonden wij, in een land waar culturele diversiteit en
immigratie blijvend op de politieke agenda staan, waar nog steeds gediscussieerd
wordt over de vraag of we nieuwkomers welkom mogen heten of niet en hoe dan
wel, en waar het leren omgaan met verschillen als verplichting moest worden
ingevoerd op scholen, moet het ‘diversity quotient’ van de Nederlandstalige
jeugdliteratuur steeds opnieuw onder de loep genomen worden. Want we kunnen
geen genoegen nemen met één verhaal. ‘That is how to create a single story,’ zei de
Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie immers in haar befaamde
TED-talk, ‘show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and
that is what they become. (...) Power is the ability not just to tell the story of another
person, but to make it the definitive story of that person.’
Dat het niet bij één verhaal gebleven is, laat Sandra van Voorst zien in haar
verkenning van wat er de afgelopen tien jaar is bijgekomen aan jeugdboekenauteurs
met een niet-westerse achtergrond en aan Nederlandse en
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Vlaamse auteurs die schrijven over personages uit andere culturen. Jessy Korshuize
licht de verschuiving van de tweejaarlijkse Jenny Smelik IBBY-prijs toe, van een
prijs voor een auteur uit een etnische minderheidsgroep naar een prijs voor een
kinderboek dat begrip voor minderheidsgroepen bevordert, dus waarin diversiteit in
bredere zin wordt gepromoot. Dit wordt gevolgd door een interview met vier winnaars
van de prijs die vertellen waarom zij besloten een boek te schrijven over een kind
uit een andere cultuur en hoe zij zich in hun personages inleefden.
Deze eerste drie bijdragen laten de huidige stand van zaken zien. Ze worden
gevolgd door een viertal casestudy's, waarin de representatie van culturele
minderheden en het diversiteitsthema worden uitgewerkt. Sjoerd-Jeroen Moenandar
constateert dat er nog altijd sprake is van een zeker Westers superioriteitsdenken
wanneer er in jeugdboeken interculturele liefde in het spel is. Sara Van den Bossche
deed als eerste onderzoek naar de representatie van Roma en Sinti in Nederlandstalige
jeugdboeken. Ine Muys analyseert de multiculturele ideologie in de boeken over
Rosie en Moussa van Michael De Cock en Judith Vanistendael. Ook de omgang met
‘het andere’ in internationale kinderklassiekers komt aan bod in de bijdrage van Anne
Neutelaers.
Tot zover de nadruk op de inhoud van boeken. Na het uitkomen van het mooie
rapport Wat doet het boek van Jette van den Eijnden voor Stichting Lezen wilden
we dit keer niet alleen auteurs en boeken centraal stellen, maar ook aandacht besteden
aan wat verhalen van en over ‘anderen’ vermogen te doen met lezers. Sophie Knape
en Allard Feddes onderzochten hoe het voorlezen van verhalen over
vluchtelingenkinderen het contact met deze nieuwkomers kan verbeteren. Marit
Törnqvist wilde juist iets voor de vluchtelingenkinderen zelf doen en initieerde het
project Een boek voor jou, waarbij vluchtelingenkinderen bij aankomst in Nederland
een prachtig boek met verhalen uit de Nederlandse jeugdliteratuur in hun eigen taal
krijgen aangeboden als welkomstcadeau. Aan Eline Rottier vertelde zij hoe en waarom
dit fantastische project tot stand kwam. ‘We kúnnen niet denken dat het gaat
veranderen zonder dat we daar actief iets van voelen,’ zegt ze over haar inspanningen
voor vluchtelingen. ‘Laten we besluiten om er allemaal iets van te voelen.’ Törnqvist
deed dat met een boek. Want voor vluchtelingen zijn niet zij, maar wij de anderen,
laat zij in het interview zien.
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Traditioneel is Literatuur zonder leeftijd ook een platform voor de publicatie van de
Annie M.G. Schmidtlezing, dit jaar gehouden door Rindert Kromhout, en de Woutertje
Pieterse Lezing, dit keer uitgesproken door Nasim Miradi. Er zijn verder drie mooie
boekbesprekingen door Tiny la Roi, Annette de Bruijn en Carlien Vermeiren, over
respectievelijk Weg van Jowi Schmitz, Eilanddagen van Gideon Samson en Wreed
schoon van Marita de Sterck. Tot slot worden vier aanwinsten in de wetenschappelijke
studie naar jeugdliteratuur besproken: het proefschrift over het werken met
kinderpoëzie in de klas van Annette de Bruijn, de biografie van Cissy van Marxveldt
door Monica Soeting, de verhandeling over bewerkingen van Griekse mythen in de
hedendaagse Nederlandse jeugdliteratuur door Sylvie Geerts en het proefschrift over
jeugdverhalen rondom jodenbekering van Ewoud Sanders.
Rest de vraag hoe het jeugdliteraire diversiteitsquotiënt er de komende tien jaar
uit zal komen te zien. Maakt het kans als thema voor de Kinderboekenweek, zoals
Sjoerd Kuyper in dit nummer voorstelt? Krijgt het zwarte prinsesje Arabella broertjes
en zusjes? Staan er nieuwe kinderboekenschrijvers op met een niet-Westerse
achtergrond? En zullen zij dan misschien ons eens beschrijven vanuit hun perspectief?
Wij hopen u daar in de toekomst meer over te kunnen vertellen. Want in eenieder
schuilt een ander. En verhalen zijn er nooit genoeg.
Sanne Parlevliet

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

10

‘Prinsesjes zijn nog altijd blond’
Waar zijn de jeugdboekenauteurs met een niet-westerse
migratieachtergrond? Verslag over de periode 2006-2016
Sandra van Voorst
Op 29 augustus 2016 won Sjoerd Kuyper de Jenny Smelik-IBBY prijs 2016 met De
duik. Volgens de jury is één van de belangrijkste redenen voor de toekenning dat
Kuyper etniciteit niet problematiseert:
Etniciteit en afkomst vormen belangrijke thema's, zonder dat ze in een
pessimistisch daglicht geplaatst worden. Integendeel, Sjoerd Kuypers tekst
leest als een ode aan het leven op Curaçao en de schoonheid van de
verbondenheid van mensenlevens over de grenzen van de continenten
heen.
De Jenny Smelik/IBBY-prijs wordt toegekend aan jeugdliterair werk, waarin de
cultuur van etnische minderheden aan de orde komt op een dusdanige wijze dat het
een bijdrage levert aan de totstandkoming van een beter begrip voor mensen uit
‘minderheidsgroepen’ in de breedste zin des woords. In een interview laat Sjoerd
Kuyper weten dat de Jenny Smelik-IBBY prijs veel voor hem betekent omdat daarmee
niet alleen waardering wordt uitgesproken voor het literaire niveau van zijn werk,
maar ook voor de inhoud. Hij hoopt wel dat auteurs met een niet-Nederlandse
achtergrond ook jeugdboeken gaan schrijven, want volgens hem is de jeugdliteratuur
‘nog steeds behoorlijk wit’ (Dessing, 2016).
Waarom dat zo is, weet Sjoerd Kuyper niet, de Nederlandse schrijvers van
buitenlandse komaf lijken het jeugdboek nog niet ontdekt te hebben, terwijl er in de
literatuur voor volwassenen wel voldoende aandacht is voor andere culturen en
(nieuwe) auteurs met een niet-westerse migratieachtergrond. Op de vraag of er daarom
in Nederland ook een leer- en creatie-project moet komen om nieuwe auteurs cultureel
diverse prentenboeken te
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laten maken, zoals nu in Vlaanderen door Studio Sesam wordt georganiseerd, reageert
hij met ‘Nee. Er moeten initiatieven komen om schrijvers uit andere culturen te
wijzen op het enorme belang van de jeugdliteratuur’ (Dessing, 2016). Wellicht is het
inderdaad weer eens tijd om de balans op te maken: hoe staat het er voor wat betreft
de jeugdliteratuur geschreven door auteurs met een niet-westerse migratieachtergrond?

1990-2005
Ruim tien jaar geleden is in Literatuur zonder leeftijd verslag gedaan van een
onderzoek van een aantal masterstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen naar
jeugdboekenauteurs met een niet-westerse migratieachtergrond (Van Voorst, 2007,
pp. 107-124). De criteria voor de verkennende inventarisatie waren streng, het ging
expliciet om de ‘jeugdige evenknie’ van de volwassen ‘multiculturele auteurs’ die
in het Nederlands schrijven. Daartoe werd de volgende beschrijving geformuleerd:
‘Jeugdliteratuur, direct in het Nederlands geschreven door auteurs van niet-westerse
afkomst, of wier ouders van niet-westerse afkomst zijn.’ De bedoelde jeugdboeken
moesten bestemd zijn voor de algemene boekenmarkt, dus educatieve uitgaven
(NT2-onderwijs, leesbevorderingsprojecten, tweetalige leesboeken, enz.) werden
uitgesloten.
De resultaten van de inventarisatie waren verrassend. De periode 1990-2005 leverde
slechts zesentwintig Nederlandstalige jeugdboektitels van auteurs met een
niet-westerse afkomst op en er was ook geen stijgende lijn in het aantal publicaties
door de jaren heen te zien, dit in schril contrast met de ontwikkelingen in de
multiculturele literatuur voor volwassenen. Auteurs met een niet-westerse
migratieachtergrond bleken maar een heel klein onderdeel van het jeugdliteraire veld
te vormen. Slechts vijf auteurs publiceerden twee tot vier titels. Het is niet
ongebruikelijk dat jeugdboekenschrijvers omvangrijke oeuvres opbouwen en vaak
decennialang voor de jeugd schrijven. Dit was dus nog lang niet het geval bij de
Nederlandse jeugdboekenauteurs met een niet-westerse afkomst in de periode
1990-2005.
Zohra Zarouali was een van de bekendere jeugdboekenauteurs uit het corpus. Op
8-jarige leeftijd kwam ze met haar moeder en zusje naar Nederland. In 1989 verscheen
haar eerste jeugdboek, Amel, een Marokkaans
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meisje in Nederland, over een Marokkaans meisje dat klem komt te zitten tussen
twee culturen. In 1993 komt er een vervolg: Amel en Faisel. Dezelfde problematiek
staat ook centraal in haar andere boeken voor jongeren, Sanae (1996) en Een doel
voor ogen (2002). Haar boeken waren en zijn zeer geliefd onder de zogenoemde
‘tweede generatie’ jongeren.
Zarouali begon al op jonge leeftijd met het verwerven van haar plaats in het
jeugdliteraire veld. Ze schreef haar eerste roman al op haar zeventiende. Dit debuut
werd gepubliceerd toen ze achttien was. Daarnaast was Zarouali in Nederland ook
nog de eerste vrouwelijke jeugdboekenauteur met een Marokkaanse achtergrond.
Zarouali wordt voornamelijk door allochtone jongeren gelezen.1 Ze gebruikte de
media om haar literatuuropvattingen uiteen te zetten. Enerzijds zouden haar boeken
een emanciperende functie voor Marokkaanse meisjes hebben, anderzijds wil ze in
haar boeken de beeldvorming over Marokkanen positief beïnvloeden. Doordat
Zarouali zich persoonlijk voorstelde aan haar lezers en tegelijkertijd haar
(literatuur)opvattingen kenbaar maakte, verwierf zij in de jaren negentig van de
twintigste eeuw een goede positie als multiculturele jeugdboekenauteur en was zij
een succesvolle uitzondering binnen de groep van allochtone jeugdboekenauteurs.
De andere auteurs die meerdere titels publiceerden bleken ‘grensgevallen’. Zo
publiceerde bijvoorbeeld Naima el Bezaz twee boeken in de periode 1990-2005. De
titels De weg naar het noorden en Minnares van de duivel werden zowel in de
presentatie van de uitgeverij als door de openbare bibliotheken gepositioneerd als
literaire romans voor volwassenen (nurcode 301). Toch bleken haar romans wel zeer
geschikt en aantrekkelijk gevonden te worden door middelbare scholieren.2
Er is indertijd ook gekeken naar de ontvangst in de literaire kritiek van deze
jeugdboeken van auteurs met een niet-westerse migratieachtergrond. In het algemeen
werden in de geanalyseerde recensies zowel inhoudelijke als

1

2

Ma-onderzoekscollege ‘Multiculturele literatuur in institutionele context’, Nederlandse Taal
en Cultuur, Rijksuniversiteit Groningen, 2004-2005. Katarzyna Stypulkowska verrichtte in
het kader hiervan een casestudy naar de meningen van kinderen over multiculturele
jeugdboeken(auteurs) op een aantal websites.
Een aanwijzing hiervoor is bijvoorbeeld de hoeveelheid boekverslagen op scholieren.com:
veertig verslagen over zeven romans van Bezaz, waaronder drieëntwintig over De weg naar
het noorden.
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literaire criteria gehanteerd. Waar deze beide soorten argumenten gecombineerd
werden, bleek het uiteindelijke waardeoordeel vooral afhankelijk van de thematiek
die in het betreffende boek aan de orde gesteld werd. De boeken over Amel van
Zarouali werden om die reden zeer positief beoordeeld. Volgens critici heeft Zarouali
doordat zij zelf Marokkaanse is het leven van Marokkaanse tienermeisjes van
binnenuit kunnen beschrijven. Identificatie met de hoofdpersonen wordt hierdoor
vergemakkelijkt.3 Een ander voordeel van Zarouali's Marokkaanse achtergrond is
dat zij bepaalde stereotypen uit de Marokkaanse cultuur kan beschrijven zonder dat
deze als discriminerend worden geïnterpreteerd.
De boeken van Bezaz werden relatief veel, doch overwegend negatief besproken.
Met name Goedegebuure en Vullings, critici van volwassenenliteratuur, sabelden
haar debuut op basis van literaire criteria neer. Ze besteedden hierbij geen aandacht
aan de multiculturele problematiek in de roman. In 1996 kreeg ze voor De weg naar
het Noorden wel de Jenny Smelik/IBBY-prijs, een prijs dus die bestemd is voor
kinder- en jeugdboekenauteurs.
Over het algemeen was het beeld van het segment van de jeugdliteratuur
waarbinnen van oorsprong niet-westerse auteurs in het Nederlands schrijven dus niet
rooskleurig. Er waren in de periode 1990-2005 relatief weinig auteurs literair actief,
zeker wanneer de zogenoemde ‘grensgevallen’ (waaronder bijvoorbeeld Bezaz, Levy
en Traïdia) buiten beschouwing worden gelaten. De titelproductie was niet stabiel,
laat staan dat er een stijgende ontwikkeling te zien was. Er waren nauwelijks
toonaangevende jeugdboekenuitgeverijen die op dit gebied activiteiten ontplooiden
of een (gericht) fondsbeleid voerden. De vraag is nu of dit beeld voor het afgelopen
decennium bijgesteld moet worden.

Stand van zaken 2006-2016
Voor de periode 2006-2016 is nagegaan hoeveel auteurs met een niet-westerse
migratieachtergond een jeugdboek hebben gepubliceerd. Daarbij werden dezelfde
criteria aangehouden als bij het eerdere onderzoek. Buiten het Centraal Bestand
Kinderboeken is ook aanvullend geïnventariseerd;

3

Zie bijvoorbeeld Sybilla Claus, ‘Tienermeisjes herkennen zich in Amel en Faisel, jeugdromans
van Marokkaanse Zohra Zarouali vliegen weg.’ In: Nieuws van de dag, 7 mei 1994.
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middels de auteurslijsten van de Nederlandse en Vlaamse kinder- en
jeugdboekenuitgeverijen, via gerichte zoekopdrachten op het internet en de site Lezen
voor de lijst.4 Hierdoor kon er een redelijk compleet beeld van de huidige stand van
zaken gevormd worden.
In eerste instantie lijkt de situatie voor multiculturele jeugdliteratuur er niet bepaald
beter op geworden in het afgelopen decennium. In totaal werden vierentwintig kinderen jeugdboeken van auteurs met een niet-westerse achtergrond uitgegeven.

In 2006 verscheen geen enkele titel, in de jaren 2007-2012 gaat het slechts om
incidentele publicaties. 2013 en 2014 leverden drie titels per jaar op. In 2015 is wel
een relatief grote stijging waarneembaar. Deze wordt veroorzaakt door een speciaal
prentenboekenproject van Studio Sesam. Daar wordt later nog op teruggekomen. In
2016 kon maar weer één publicatie getraceerd worden.
De vierentwintig uitgebrachte titels zijn geschreven door achttien verschillende
auteurs. De meeste auteurs publiceerden maar één boek. Nog

4

De site Lezen voor de lijst (www.lezenvoordelijst.nl) is bedoeld voor leerlingen en docenten
in het voortgezet onderwijs, ouders, bibliothecarissen en andere belangstellenden. De site
geeft advies bij de keuze en verwerking van de boeken die leerlingen ‘voor hun lijst’ lezen
voor Nederlands, Duits en Fries.
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steeds is er dus absoluut geen sprake van (de opbouw van) jeugdboeken-oeuvres van
auteurs met een niet-westerse migratieachtergrond. Nog opvallender is dat er geen
enkele auteur uit de vorige onderzochte periode (1990-2005) meer bij is. Dit bevestigt
het verbrokkelde beeld en het gebrek aan continuïteit des te meer en hoopgevend is
het in ieder geval niet.
Een uitzondering als het gaat om de opbouw van een oeuvre belooft de
Marokkaans-Nederlandse auteur Khalid Boudou te worden. Boudou begon met het
schrijven van korte verhalen en gedichten. Voor het verhaal De stemmendans ontving
hij de El Hizjra-Literatuurprijs, een multiculturele prijs die een brug wil slaan tussen
de Arabische en de Nederlandse cultuur. Khalid Boudou oogstte daarna veel lovende
kritieken voor zijn debuutroman voor volwassenen Het schnitzelparadijs (2001),
uitgebracht door uitgeverij Vassallucci. Het verhaal over de jonge, verwarde Nordip
die in de hel van restaurant De Blauwe Gier belandt, vol aangekoekte pannen en
dwaze personages, werd goed ontvangen. De roman werd bekroond met Het Gouden
Ezelsoor, de prijs voor het best verkochte debuut in het jaar 2002. Het
schnitzelparadijs werd dus als volwassenenliteratuur gepositioneerd, maar, net als
eerder bij Bezaz, kon de roman al snel ook op flinke belangstelling rekenen bij
jongeren, getuige de vele boekverslagen (www.scholieren.com) en opname in Lezen
voor de lijst.
Boudou publiceerde in 2005 bij de kleine uitgeverij Rotschild & Bach zijn tweede
roman, De President, een satire op het huidige politieke klimaat van schreeuwen en
overschreeuwen. In 2007 verscheen zijn eerste echte jongerenroman Pizzamaffia.
Jeugdboekenuitgeverij Moon (onderdeel van Overamstel Uitgevers) bestempelde
het boek als een Young Adultroman, een genre dat in die tijd sterk in opkomst was.
Het boek kreeg veel positieve kritieken en werd genomineerd voor de Jonge Jury
Prijs. Er volgden nog twee jeugdboeken bij Moon, Alles of niets (2010) over hoe de
17-jarige Melle in de illegale casinowereld van gokverslaafden en criminelen afglijdt
en Iedereen krijgt klappen (2013) over de 17-jarige bokser Taha, die zich aan zijn
milieu wil ontworstelen, maar in een keiharde drugsoorlog terecht komt. Tussendoor
gaf Lebowski (ook onderdeel van Overamstel Uitgevers) de novelle Echte mannen
heten geen Haas (2011) uit. Deze novelle voor volwassenen borduurt voort op het
inmiddels volwassen leven van Haas, het straatschoffie uit Pizzamaffia. Het lijkt er
dus op dat de leeftijd van het hoofd-
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personage bepalend is voor de positionering van de betreffende roman of novelle als
jeugdboek of volwassenenboek door de uitgeverij. Toch is ook deze novelle zeker
geschikt voor jongeren vanaf 15 jaar.
De Vlaamse auteur Laïla Koubaa heeft ook meerdere kinder- en jeugdboeken op
haar naam staan. Ze werd in 1977 geboren als dochter van een Tunesische vader en
een Belgische moeder en groeide op in Eggewaartskapelle, een Vlaams polderdorpje.
Samen met haar zus bracht ze elke zomervakantie door bij haar familie in Tunis. In
2013 publiceerde ze haar eerste prentenboek, Azizi en de kleine blauwe vogel, dat
geïllustreerd werd door Mattias de Leeuw. Dit sprookjesachtige prentenboek kreeg
in 2014 een eervolle vermelding van de jury van de Jenny Smelik/IBBY-prijs. In
2015 volgde een stripverhaal Hoger dan de bergen en dieper dan de zee: kroniek
van een migrant, over de immigratiegolf van de jaren zestig en zeventig in een ‘opa
vertelt’-vorm waarbij Laura Janssens de illustraties verzorgde. Ook schreef ze mee
aan een omkeerboek voor de reeks superdiverse kinderboeken in het Sesamproject:
Ik wil niet naar Marokko / Op zoek naar Yori van Laïla Koubaa & Tinne Van Den
Bossche / Winny Ang & Fatinha Ramos (2015).
De uit Turkije afkomstige Attilla Erdem heeft ook aan twee delen in het
Sesam-prentenboekenproject meegeschreven. Deze kinderboeken zijn het resultaat
van een multicultureel participatieproject.5 Studio Sesam wil de diversiteit in culturen,
afkomst, sociale posities, religies en talen in Vlaanderen zichtbaar maken in hun
Sesamprentenboekproject: ‘creatieve talenten met en zonder migratieachtergrond,
kregen de kans om cultuursensitieve kinderboeken met herkenbare verhalen en
personages in de wereld van nu te schrijven en te illustreren’ (Studio Sesam).
Dit project resulteerde in 2015 in vijf prentenboeken met een harde kaft in een
cassette, de Sesam-box, met tien verhalen voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De kleurrijke
prentenboeken zijn ieder door twee verschillende duo's, bestaande uit een auteur en
een illustrator, verzorgd. Bij elk verhaal horen tips om samen te spelen en te leren.
Ouders, leerkrachten en jeugdwerkers kunnen zo de thema's uitdiepen en bespreken
met het kind of een groep kinderen. Deze educatieve component sluit de Sesam-box
in feite uit van het

5

Dit Sesam-project kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid, de Stad Antwerpen,
het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Nationale Loterij.
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corpus, maar Studio Sesam richt zich met deze ‘superdiverse kinderboeken’ ook op
de algemene boekenmarkt. Daarom worden ze hier toch genoemd. De vijf
prentenboeken zorgen voor de stijging in 2015. Zonder het
Sesam-prentenboekenproject zou de teller op vier kinder- en jeugdboeken staan,
vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Voor alle leeftijden?
Onder de vierentwintig jeugdboeken zijn maar liefst veertien prentenboeken, waarvan
de meeste geschreven zijn door auteurs met een Marokkaanse achtergrond. Sommige
prentenboeken behandelen nadrukkelijk het thema culturele diversiteit, getuige
bijvoorbeeld de volgende titels: Aicha en Fienne vieren suikerfeest, Hoe Farah
meedoet met de Ramadan, zonder te vasten en Eén, twee, drie, vier: hoofddoek van
plezier!. Daarnaast wordt de multiculturele problematiek ook wel minder nadrukkelijk
gepresenteerd, bijvoorbeeld in de vorm van een dierenverhaal vanuit het perspectief
van een dier dat zich anders voelt of omgekeerd over dieren die geconfronteerd
worden met een vreemd dier, een nieuwkomer in het dierenbos.
Najiba Abdellaoui schreef samen met de ervaren jeugdboekenauteur Pieter Feller
Nasim en Natalie, afgestemd op basisschoolleerlingen van 6 tot 9 jaar. Het zijn korte
verhaaltjes over de 7-jarige Nasim en Nathalie die naast elkaar komen wonen. Ze
leren in alledaagse belevenissen elkaars culturen beter kennen. Verschillende
onderwerpen worden categorisch afgewerkt: van het offerfeest, hennahanden, varkens
en de ramadan enerzijds tot de tandenfee anderzijds. De boodschap is duidelijk:
kennis van andere culturen leidt tot begrip en respect voor elkaar.
Voor de leeftijdscategorie 9-12 jaar verschenen bij Leopold twee boeken van
auteurs met een Antilliaanse achtergrond. Vuurwerk in mijn hoofd (2012) van
(toneel)schrijver, acteur en docent Roland Colastica, over een 13-jarig voetballertje
raakt aan verschillende multiculturele thema's: Curaçao, slavernij, blank-zwart, en
magie versus straatbendes. In Yakanuko. Een gevaarlijke opdracht (2014) van Curt
Fortin, een Nederlands-Arubaanse acteur, presentator en schrijver, vinden we daar
juist niets van terug. Het is een Manga-achtig verhaal over een jongen die 's nachts
een held wordt. Mohamed Sahli, de man van jeugdboekenschrijfster Lydia Rood,
schreef in 2009 Blijf van me
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af! over homo-zijn in de Marokkaanse cultuur. De Turkse auteur Özcan Akyol maakte
in 2014 één uitstapje naar de jeugdliteratuur met de kerstvertelling Wij vieren geen
feest voor 10 jaar en ouder. Hijzelf zegt hierover in een interview waarin hem werd
gevraagd naar het slechtste advies dat hij ooit heeft gekregen: ‘Dat ik een kinderboek
moest schrijven. Het is een vak apart, daar had ik me niet aan moeten wagen’ (School,
2016).
Kahlid Boudou heeft, zoals eerder genoemd, drie romans voor jongeren (13-15
jaar en 15-18 jaar) geschreven. Daarnaast debuteerde de in Afghanistan geboren
Lalyla Alizadah met een boek voor jongvolwassenen, Kleermakerszit (2015). In deze
roman bevindt de 17-jarige Lucy zich in een moeilijke levensfase. Na de dood van
haar vader weet ze niet wat ze met zichzelf aan moet. Ze probeert de draad van haar
leven weer op te pikken en de band met haar moeder te versterken, maar dan gaat
het helemaal mis. Kleermakerszit heeft wel de adolescentenproblematiek, maar niet
het leven tussen twee culturen centraal staan, zoals in de boeken van Zohra Zarouali.
Het meeste aanbod is er dus in prentenboeken, de jeugdboeken en boeken voor
jongeren moet men met een lampje zoeken. Voor alle leeftijdcategorieën valt daarnaast
op dat de boeken verschijnen bij kleine, soms in-eigen-beheerachtige uitgeverijen
als Boekscout, Island Books, Bzzidi Media, Uitgeverij Vrijdag, Maopé Books en
Project Rose Stories, soms zelfs in eigen beheer. Er verschijnen wel twee jeugdboeken
bij de literaire uitgeverijen Prometheus en Querido, maar die zijn van de hand van
auteurs die al bij deze uitgeverijen publiceerden, namelijk van Özcan Akyol en Ernest
van der Kwast. De enige wat grotere jeugdboekenuitgeverij is Moon, die het werk
van Boudou uitgeeft. Het lijkt erop dat jeugdliteratuur van auteurs met een
niet-westerse migratieachtergrond nog een segment is waar jeugdboekenuitgevers
geen of weinig toekomst in zien. Of knelt het probleem aan de andere kant, bij het
aanbod van auteurs met een niet-westerse migratieachtergrond?

Waar zijn de jeugdboekenauteurs met een niet-westerse
migratieachtergrond?
Sjoerd Kuyper veronderstelde dat Nederlandse schrijvers van buitenlandse komaf
het jeugdboek nog niet ontdekt hebben. Jeugdboekenschrijfster Lydia Rood zoekt
een verklaring in de Marokkaanse leescultuur: in Marokko wor-
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den kinderen nauwelijks voorgelezen omdat daar geen tijd of geld voor is. Als
jeugdliteratuur zo'n luxeverschijnsel is, ‘hoe zouden daar kinderboekenschrijvers uit
voort moeten komen?’, aldus Rood (Pronk, 2006). Er is ook nog de taalkwestie,
volgens schrijver Faroud Laroui. Kinderboeken schrijf je naar zijn idee in de taal
van je kindertijd, maar voor de meeste Marokkanen in Nederland is dat Berbers: ‘En
dat is geen schrijftaal’ (Pronk, 2006).
Margreet Ruardi van de Stichting Schrijver School Samenleving, tegenwoordig
de Schrijverscentrale, ziet nog een andere verklaring voor het gebrek aan Turkse en
Marokkaanse kinderboekenauteurs: ‘Heel veel Nederlandse kinderboekenauteurs
zijn juf of meester op een basisschool (geweest). Ze vertellen mooie verhalen in de
klas en gaan die vervolgens opschrijven. Slechts drie procent van de leerkrachten is
allochtoon.’ Het is niet zo gek dus, volgens haar, dat daar niet direct een Turkse
Carry Slee bij zit (Pronk, 2006)
Ook in 2012, bij het thema van de kinderboekenweek ‘Hallo Wereld’, moest Bas
Maliepaard zich afvragen waarom de held zelden Achmed heet en ‘waarom schrijvers
zich wel in Afrikaanse voetballertjes verplaatsen, maar zelden in onze eigen Fatima
of Brian’. De ‘wereldkinderen’ uit ons eigen land krijgen volgens hem nog steeds
nauwelijks een stem. Een Surinaamse moeder uit Amsterdam vertelde aan Maliepaard
dat haar dochter lang heeft gedacht dat alleen blonde meisjes prinsesjes konden zijn
totdat ze de prentenboeken over het zwarte prinsesje Arabella van de
Nederlands-Amerikaanse schrijfster Mylo Freeman in handen kreeg (Maliepaard,
2012).6
Zo zijn er meer Nederlandse auteurs die zich in hun jeugdboeken wagen aan
personages uit andere culturen. Naast Sjoerd Kuyper schrijven Lydia Rood, Karlijn
Stoffels en Karin Hilterman al langer en vaker vanuit een cultureel divers perspectief,
waarin de Nederlandse jeugd te maken krijgt met de nieuwkomers in Nederland of
omgekeerd het perspectief van de nieuwkomer (of de tweede generatie) ingenomen
wordt. De Vlaamse auteurs Vrank Post en Dirk Bracke snijden in hun rauwe,
realistische jongerenromans dringende, multiculturele thema's van deze tijd aan. De
Bruid (Bracke, 2014) bijvoorbeeld, verhaalt van jongeren die uit België vertrekken

6

Mylo Freeman is niet in het corpus opgenomen omdat zij van Nederlands/Amerikaanse
afkomst is en dus geen niet-westerse migratieachtergrond heeft. Inmiddels zijn er al tien
prentenboeken met prinses Arabella in de hoofdrol verschenen.
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om in Syrië te gaan vechten. Bad Boys for life (Post, 2008) gaat over de fatale
vriendschap tussen Omar en Joost, die in de jeugdgevangenis ontstaat.
Voor basisschoolleerlingen is er de serie Rosie en Moussa (2010-2014), geschreven
door de Vlaamse auteur Michaël de Cock, uitgegeven bij Querido. Amadu, vluchteling
uit Sierra Leone, krijgt in Dug-out van Hans Vanacker te maken met discriminatie
op het voetbalveld. Voor jongere kinderen zijn er De snoepjes van Aisha van Elly
van der Linden, over het Suikerfeest of het wel erg optimistische multiculturele De
flat van Fatima van Janneke Schotveld, waarin een Hollands meisje in een flat vol
‘nieuwe Nederlanders’ komt wonen. Verder zijn een paar Vlaamse uitgeverijen,
waaronder Clavis en De Eenhoorn, naast De Vier Windstreken verantwoordelijk
voor de uitgave van een groot aantal multiculturele prentenboeken, geschreven door
Nederlandse of Vlaamse auteurs zonder migratieachtergrond.

Hoe verder?
Een aantal feiten en trends is uit dit vervolgonderzoek naar voren gekomen. Er zijn
nog steeds heel weinig auteurs met een niet-westerse migratieachtergrond die de pen
opnemen om een Nederlands jeugdboek of jongerenroman te schrijven. Wel besteedt
een groeiend aantal Nederlandse en Vlaamse kinder- en jeugdboekenauteurs aandacht
aan multiculturaliteit, omdat ze aan willen sluiten bij de multiculturele problematiek
van deze tijd. Maar uiteindelijk moeten, in de woorden van Sjoerd Kuyper, ‘de
schrijvers die uit andere culturen komen daarover schrijven. En alsjeblieft voor
kinderen’ (Dessing, 2016).
In dat laatste zinnetje zit misschien wel een achterdeurtje: want lezen jongeren
eigenlijk alleen binnen het afgebakende domein van de jeugdliteratuur? In 2007
constateerde Helma Lierop-Debrauwer, in een bijdrage over het literatuuronderwijs
en de rol van de adolescentenroman daarin, dat het aanbod aan literaire
adolescentenromans voor jongeren opvallend is gegroeid en dat in dit genre de literaire
emancipatie van de jeugdliteratuur het meest zichtbaar is. Ze pleitte er daarom voor
de traditionele grenzen tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur op te heffen.
En dat werkt natuurlijk naar twee kanten. Want zijn er misschien wel auteurs met
een niet-
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westerse migratieachtergrond die adolescentenromans voor volwassenen schrijven
en dus aantrekkelijk voor jongeren kunnen zijn?
Het voorbeeld van Naïma Bezaz kwam al in het eerste onderzoek naar de periode
1990-2005 naar voren. In het afgelopen decennium lijken daar veel meer auteurs bij
gekomen. Zo debuteerde Hassan Bahara bij Van Gennep met de roman voor
volwassenen Verhaal uit de stad Damsko (2008). De roman beschrijft de Marokkaanse - jongerencultuur in de stad Amsterdam (Damsko) en het
hoofdpersonage Kader Zeroual is zeventien. De roman wordt dan ook veelvuldig
door jongeren gelezen en staat op niveau 1 in Lezen voor de lijst. Ook bij Van Gennep
verscheen in 2008 Fantasma van Najoua Bijjir, een roman waarin een jonge
Marokkaanse vrouw centraal staat die haar eigen keuzes voor de toekomst moet
maken, een typerende thematiek voor jongeren. In 2014 volgde De meisjes van de
kapsalon, ditmaal uitgebracht door Bubblegum Productions, een platform voor cross
media producties (waarbij verschillende disciplines een eigen invulling aan hetzelfde
verhaal geven).
Er zijn veel meer voorbeelden te vinden van adolescentenromans voor volwassenen,
geschreven door veelal jonge auteurs met verschillende niet-westerse achtergronden.
Özcan Akyol publiceerde bij Prometheus zijn debuutroman Eus (2012). Deze
gedeeltelijk autobiografische ‘schelmenroman’, zoals het boek gepresenteerd werd,
gaat over een Turks-Nederlandse jongen uit een gastarbeidersgezin die zich aan zijn
Turkse cultuur probeert te ontworstelen. Er zijn veel leesverslagen van Eus op
scholieren.com te vinden en de roman staat in Lezen voor de lijst op niveau 2. Een
jaar eerder verscheen al bij Prometheus Het gym, van de hand van de
Surinaams-Nederlandse schrijfster Karin Amatmoekrim, over een 12-jarig Surinaams
meisje dat uit een arbeidersmilieu als eerste niet-blanke op het gymnasium terecht
komt. In 2013 debuteerde Mano Bouzamour bij Prometheus met De belofte van Pisa,
een coming-of-age-verhaal over Sam, thuis Samir genoemd, die wordt aangenomen
op een elitair lyceum. Zijn broer zit in de zware criminaliteit, maar stimuleert Sam
wel om zich te ontworstelen aan het milieu waarin hij is opgegroeid. De roman kreeg
veel negatieve kritiek vanuit de Marokkaanse gemeenschap, maar is onder
Nederlandse jongeren in korte tijd zeer populair geworden (Lezen voor de lijst, niveau
2).
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Wie nog verder rondkijkt, zal deze opsomming zeker uit kunnen breiden. Een mooi
voorbeeld om mee af te sluiten is het bericht dat de boeken over Amel na bijna twintig
jaar een vervolg krijgen: Zohra Zarouali heeft een nieuwe roman, De dochters van
Amel, als e-book in eigen beheer uitgegeven. Nadat ze haar eerste twee boeken had
uitgebracht werd ze vaak gevraagd door haar lezers of ze nog een keer de personages
wilde laten herleven. Zarouali wil met deze vervolgroman het leven tussen twee
culturen van meisjes van de derde generatie tonen aan haar inmiddels volwassen
lezers van vroeger én aan de jongeren van nu (Nieuwe maan, 2017).
Naar verwachting zullen deze dwarsverbanden tussen multiculturele
volwassenenliteratuur en multiculturele jeugdliteratuur veelvuldiger voor gaan komen,
waarbij zowel Nederlandse auteurs als ‘nieuwe’ Nederlandse auteurs met een
niet-westerse afkomst meer culturele diversiteit brengen in de Nederlandstalige
literatuur.
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Universele verhalen
35 jaar de Jenny Smelik IBBY-prijs
Jessy Korshuize
In 2018 viert de Jenny Smelik IBBY-prijs (JSI) haar 35-jarige bestaan. De prijs is
een voortzetting van de Jenny Smelik-Kiggenprijs, die is ingesteld dankzij een
nalatenschap van de in 1980 overleden jeugdboekenschrijfster Jenny Smelik-Kiggen.
De Klasina Smelikstichting, die het legaat beheerde, legde het vaststellen van het
doel van de prijs en de wijze waarop die zou worden uitgereikt in handen van de
Nederlandse sectie van IBBY (International Board on Books for Young People). Het
in 1953 door de Duitse journaliste Jella Lepman opgerichte IBBY heeft als doel
‘bruggen te slaan tussen kinderen van waar ook ter wereld middels het lezen van
kinderboeken van hoge kwaliteit’ (IBBY-Nederland, z.d.). De prijs krijgt bij de
oprichting een doelstelling die past bij de organisatie, namelijk dat deze bestemd is
voor ‘kinder/jeugdboekenauteurs en -illustratoren die zich speciaal richten op of een
beeld geven van kinderen van etnische minderheden (en hun “thuislanden”) in ons
land’ (Duijx, 2004, p. 1). Vastgelegd wordt dat de prijs jaarlijks zou worden uitgereikt,
bij voorkeur afwisselend aan een auteur of illustrator die zelf tot een etnische
minderheid behoort. Aanvankelijk had de prijs het karakter van een
aanmoedigingsprijs. Het reglement is in de loop der tijd veranderd. Bij de uitreiking
in 2016 luidde de doelstelling dat die wordt uitgereikt aan een ‘jeugdliterair werk,
waarin de cultuur van de etnische minderheden aan de orde komt op een dusdanige
wijze dat het een bijdrage levert aan de totstandkoming van een beter begrip voor
mensen uit “minderheidsgroepen” in de breedste zin des woords’ (juryreglement
JSI-prijs, 2016). De prijs, die inmiddels tweejaarlijks wordt uitgereikt en niet meer
het karakter heeft van een stimuleringsprijs, wordt bij voorkeur aan oorspronkelijk
Nederlandstalig werk toegekend. In dit artikel ga ik in op de verandering van het
reglement van de Jenny Smelik IBBY-prijs. Hierbij besteed ik aandacht aan de
doelstelling van de prijs en de regelmaat waar-
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mee die is uitgereikt. Wat waren de oorzaken en gevolgen van de
reglementswijziging? Aan de hand van de gepubliceerde juryrapporten schets ik de
belangrijkste eigenschappen van de boeken die de afgelopen 35 jaar bekroond zijn
met de JSI-prijs.

De Jenny Smelik-Kiggenprijs (1983-1990)
De prijs is bestemd voor kinder/jeugdboekenauteurs- en illustratoren die
zich speciaal richten op of een beeld geven van kinderen van etnische
minderheden (en hun ‘thuislanden’) in ons land. De prijs wordt jaarlijks
toegekend, afwisselend aan een auteur of illustrator, die bij voorkeur zelf
uit de groepen van de etnische minderheden voortkomt. De prijs heeft bij
aanvang het karakter van een aanmoedigingsprijs.
Op 27 april 1983 wordt de Jenny Smelik-Kiggenprijs voor het eerst uitgereikt.
IBBY-Nederland vond met het legaat van Jenny Smelik-Kiggen een bestemming in
de prijs, die past bij de overtuiging van de organisatie dat boeken één van de meest
effectieve middelen zijn om humaniteit, tolerantie en internationaal begrip te
bevorderen (IBBY-NL, z.d.). De prijs is te beschouwen als een manier om uiting te
geven aan deze overtuiging. Geertje Gort ontvangt als eerste de bekroning voor haar
boek Filiz (1982), dat gaat over een meisje dat opgroeit tussen de culturen van
enerzijds haar Nederlandse moeder en anderzijds haar Turkse vader. In dit boek
wordt ‘een brug geslagen tussen de ideeën, zeden en gewoonten van Turken en
Nederlanders’, zo luidt het juryrapport (Duijx, 2004, p. 2). Bij deze eerste uitreiking
blijkt al dat het moeilijk is te voldoen aan de voorkeur om de prijs uit te reiken aan
een auteur of illustrator die afkomstig is uit een etnische minderheid. Het aanbod
van boeken van auteurs of illustratoren met een dergelijke afkomst is naar alle
waarschijnlijkheid te gering (vgl. de bijdrage van Sandra van Voorst elders in dit
nummer). Gort is in 1941 geboren te Leeuwarden als dochter van Hollandse ouders
(uitgeverij Leopold, z.d.). Nochtans houdt ze zelf niet van grenzen en etiketten, en
benadrukt ze in haar boeken dat alle mensen interessant en gelijk zijn.
In de twee daarop volgende jaren wordt de prijs conform de doelstelling uitgereikt.
In 1984 ontvangt de Rotterdamse Kunststichting de bekroning

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

26
voor een bijdrage op illustratief gebied. Daarna wordt de in Nederland wonende
Turkse schrijver Şaban Güneş bekroond voor zijn manuscript De koffer (1988). Beide
keren benadrukt de jury het aanmoedigende karakter van de prijs. Het concept blijkt
succesvol, want De koffer van Güneş, over een in Turkije wonende jongen die jaarlijks
wacht op zijn in Nederland werkende vader, verschijnt in 1988 bij uitgeverij Leopold.
In 1986 wordt geen winnaar bekroond. Geen enkel boek of manuscript is in dit
jaar geschikt bevonden, al wordt er wel een werkbeurs gegeven aan de illustrator
Burhan Kum. Voor het bestuur van IBBY-Nederland is het een reden om aan de
Klasina Smelikstichting voor te stellen het reglement aan te passen en de doelstelling
breder te formuleren (Duijx, 2004, p. 2). Vanaf dan wordt het mogelijk dat een auteur
en illustrator de prijs zouden kunnen delen en de doelstelling dat het een
stimuleringsprijs moet zijn, wordt losgelaten. De prijs hoeft aldus niet meer aan een
auteur of illustrator worden uitgereikt die aan het begin van de carrière staat, maar
mag ook uitgaan naar een kunstenaar met meer ervaring.
Met zijn kinderboekendebuut Mijn dappere moeder (1986) is Halil Gür in 1987
de vierde winnaar van de prijs. De jury looft ‘het universele karakter’ van de
autobiografische verhalenbundel, over de belangrijke rol die zijn moeder in Gürs
jonge leven speelt, waarmee hij ‘internationaal begrip’ zou bevorderen (Duijx, 2004,
p. 2). Gür is hiermee geslaagd in het doel dat hij zichzelf stelde: om in zijn boeken
een andere wereld te willen laten zien dan de huidige westerse wereld (Leesplein,
z.d.). Een jaar later wint wederom een schrijver-illustrator met Turkse achtergrond
de prijs: Can Göknil ontvangt die voor de illustraties van het manuscript De kleine
groene worm, dat uiteindelijk niet uitgegeven wordt. In 1989 neemt de uit Syrië
afkomstige en in Duitsland woonachtige Rafik Schami de prijs in ontvangst voor
Een handvol sterren (1987), een boek dat volgens de jury uitstijgt ‘boven de grenzen
van Syrië’ (Duijx, 2004, p. 3.). Dat is het laatste jaar dat de bekroning in de toenmalige
vorm, onder de vlag ‘Jenny Smelik-Kiggenprijs’, toegekend wordt. Daarna verandert
hij van naam en reglement.
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De Jenny Smelik IBBY-prijs (1990-1998)
De Jenny Smelik IBBY-prijs (voorheen de Jenny Smelik-Kiggenprijs) (...)
wordt toegekend aan een auteur of illustrator of initiator van jeugdliterair
werk dat een bijdrage levert aan de totstandkoming van een beter begrip
voor mensen uit ‘minderheidsgroepen’, waaronder allochtonen. Bij
voorkeur wordt deze prijs toegekend aan oorspronkelijk in het Nederlands
geschreven werk. (Jenny Smelik IBBY-prijs juryrapport, 1996).
De vijver van verhalen die een beeld geven van etnische minderheden blijkt niet
groot genoeg om er jaarlijks een winnaar uit te vissen. In 1990 wordt de prijs
omgedoopt tot de Jenny Smelik IBBY-prijs en er wordt rond deze tijd een nieuw
reglement opgesteld. Verschillende jury's zouden hebben aangegeven dat er te weinig
boeken zijn om jaarlijks de prijs uit te reiken (Duijx, 2004, p. 1). Het IBBY-bestuur
wilde meteen ook het prijzengeld verhogen. In 1990 en 1991 wordt de prijs nog wel
uitgereikt, met in het juryrapport de vermelding dat het om een jaarlijkse prijs gaat
met een toekenning van 3000 gulden. In het juryrapport van 1990 is te lezen dat de
jury verrast is dat in verhouding tot eerdere jaren meer boeken tot de laatste ronde
door drongen. Klaus Kordon wint dat jaar de prijs voor zijn boek Moenli en de moeder
van de wolven (1989). In het juryrapport van 1991 is echter een kritische noot van
de jury op te merken over de gelezen boeken. Naar aanleiding van de zestien verhalen,
die merendeels gesitueerd zijn ‘in een arm en/of derde wereldland waarbij de politieke
situatie en het verzet tegen het onderdrukkende regime de basis van het plot vormden’,
merken zij op dat de realistische beschrijving ervan ‘niet automatisch meer begrip
en inzicht voor allochtone groepen in Nederland’ oplevert (JSI-prijs juryrapport,
1991). Kennelijk is er meer nodig dan een waarheidsgetrouwe beschrijving van een
situatie om tot inleving te kunnen komen. De prijs wordt dat jaar toegekend aan de
herziene uitgave van Matabia van Marion Bloem (1990). De jury looft het boek als
een ‘prachtig en literair hoogstaand verhaal waarin de raak uitgediepte gevoelens
meer centraal staan dan de gebeurtenissen’ (JSI-prijs juryrapport, 1991). Juist door
de gevoelens van een Indisch meisje dat opgroeit in Nederland uit te diepen, draagt
Bloem bij aan een beter begrip voor deze groep immigranten.
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De prijs verandert van een jaarlijkse in een driejaarlijkse prijs. Deze verandering is
merkbaar wanneer de prijs na 1991 slechts in 1993 en in 1996 wordt uitgereikt. De
prijs wordt dat jaar voor de tiende keer toegekend en wel aan De weg naar het noorden
(1995) van Naima El Bezas. De jury signaleert dat jaar een groeiend aanbod van
boeken die voldoen aan de criteria van de prijs en juist de problematiek aan de orde
stellen rond de integratie van verschillende culturen. ‘Kinderboeken lijken steeds
mondialer te worden,’ zo luidt de vaststelling (JSI-prijs juryrapport, 1996).

De Jenny Smelik IBBY-prijs, een tweejaarlijkse prijs (1998-2016)
De prijs wordt toegekend aan jeugdliterair werk, waarin de cultuur van
etnische minderheden aan de orde komt en wel zo dat het een bijdrage
levert aan de totstandkoming van een beter begrip voor mensen uit
‘minderheidsgroepen’ in de breedste zin van het woord. (Jenny Smelik
IBBY-prijs, juryrapport, 2008).
De positieve constatering van de jury in 1996 over het groeiende aanbod van titels
die kans maken op de prijs draagt er mogelijk aan bij dat die sinds 1998 tweejaarlijks
wordt uitgereikt. In dat jaar wordt de Klasina Smelikstichting opgeheven en het
kapitaal dat aan de basis lag van de prijs wordt overgedragen aan IBBY-Nederland,
die de prijs sindsdien geheel in beheer heeft. De jury geeft in het rapport van dat jaar
aan vele relevante jeugdliteraire werken uit de twee voorgaande jaren te hebben
gelezen. Een groot deel hiervan wordt ‘zeer de moeite waard’ genoemd, vaak door
inhoud, soms door vorm, en een enkele keer ook door de combinatie hiervan. De
winnaar dat jaar is de bundel FeestVerhalen (1997) samengesteld door Jos van Hest
en Saskia van der Valk. De bundel met vijftig verhalen over feesten die ergens in
het jaar door meerdere bevolkingsgroepen in de ‘multiculturele samenleving’ van
Nederland worden gevierd, wordt geprezen om de vormgeving en de inhoud, die
‘fraai’ en ‘boeiend’ wordt genoemd (JSI-prijs juryrapport, 1998). Twee jaar later
wordt het literaire karakter van het winnende boek Bezoekjaren (1998) van Joke van
Leeuwen en Malika Blain gewaardeerd. De literaire verbeelding in het boek zou
universeel zijn en daarmee voor
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ieder kind van elke cultuur herkenbaar, een belangrijk criterium voor de prijs (JSI-prijs
juryrapport, 2000).
In 2004 blijft volgens de jury echter slechts een klein stapeltje van boeken over
die passen binnen de doelstelling van de prijs. Van die titels springt Een dubbel
vuurteken (2002) van Gerda van Erkel, over een Japans meisje dat uit de gemeenschap
wordt gestoten, het meest in het oog. Het wordt dan ook bekroond. Daarnaast wordt
dat jaar voor het eerst een eervolle vermelding gegeven. Liesbeth Ruben en Babette
van Ogtrop ontvangen eer en financiële beloning voor De Paradijsstraat, een boek
dat aansluit bij de tentoonstelling Paradijs & Co in het Tropenmuseum dat jaar
(JSI-prijs juryrapport, 2004). In 2006 weerklinkt in het juryrapport teleurstelling over
het aantal boeken dat door uitgeverijen wordt ingezonden voor de prijs. De jury
vraagt zich af of dit betekent dat de aandacht voor het interculturele boek verslapt,
of dat het multiculturele niet meer aantrekkelijk is, of dat het publiek er genoeg van
heeft of dat het voor schrijvers te gewaagd/onbekend is om over te schrijven. Ze stelt
vast dat een eenduidig antwoord hierop niet te geven is, maar dat wel opvalt dat er
weinig schrijvers van allochtone afkomst te vinden zijn in kinderboekenland, in
tegenstelling tot in de wereld van de volwassenenliteratuur. Lof gaat dat jaar uit naar
Foead en de vliegende badmat (Querido, 2004) van Karlijn Stoffels, vanwege de
manier waarop het multiculturele aspect in het verhaal wordt verwerkt. Volgens de
jury is het terloopse karakter ervan een bevrijding na ‘expliciete boodschappen en
verlicht georiënteerde boeken’ (JSI-prijs juryrapport, 2006).
De opmerkingen van de jury over het verminderde aanbod van boeken geschreven
en/of geïllustreerd door auteurs afkomstig uit een minderheidsgroep heeft wellicht
tot gevolg dat de focus in de doelstelling van de prijs verschuift. In plaats van dat de
maker van een werk bekroond wordt, is in het juryrapport van 2008 te lezen dat de
prijs wordt toegekend aan een ‘jeugdliterair werk’ (JSI-prijs juryrapport, 2008). De
aandacht verschuift hiermee naar het werk en gaat niet meer in eerste instantie uit
naar de schrijver/illustrator en zijn/haar achtergrond. Vooral van belang is dat het
boek zelf begrip opbrengt voor minderheidsculturen.
In 2010 klinkt er weer een positief geluid als het gaat om het aanbod van
kanshebbers. De doelstelling van de prijs komt volgens de jury in een aantal boeken
goed naar voren. Ze noemt het opvallend dat er na een eerste
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selectie deze keer meer gegadigden waren voor de prijs dan voorgaande keren en
dat er over verschillende waardevolle boeken werd gediscussieerd (JSI-prijs
juryrapport, 2010). Naast een eervolle vermelding voor het beeldverhaal De aankomst
(2008) van Shaun Tan gaat de prijs naar De gelukvinder (2008) van Edward van de
Vendel en Anoush Elman. De literaire taal en de vertelwijze zorgen er volgens de
jury voor dat er een aangrijpend en boeiend verhaal is ontstaan dat tegenwicht biedt
aan ‘het groeiend wantrouwen in de hedendaagse maatschappij’, waarin ‘zo
gemakkelijk’ gesproken wordt over het uitzetten van asielzoekers (JSI-prijs
juryrapport, 2010). Waar er in 2010 ook al gelet wordt op de opbouw van het verhaal,
gaat de jury in 2012 nog een stap verder. De jury noemt dat jaar expliciet dat ze een
boek wil bekronen vanwege de taal, de opzet en de structuur. ‘Het winnende boek
moet lezers verleiden. Alleen dan kan het doel van de prijs optimaal gerealiseerd
worden,’ zo klinkt het in het rapport (JSI-prijs juryrapport, 2012). De winnaar van
dat jaar, Trash (2011) van Andy Mulligan, is volgens de jury een geloofwaardige
roman die ‘een verre wereld heel dichtbij weet te brengen’ (JSI-prijs juryrapport,
2012). Door afwisseling van het vertelperspectief zou de lezer in de hoofden van de
personages kunnen kruipen en zich daarmee beter kunnen inleven in de
omstandigheden.
Opvallend aan de laatste twee juryrapporten is dat er een verband wordt gelegd
tussen de prijs en de wereld eromheen. In 2010 is deze trend al gezet met een
verwijzing naar de maatschappij van dat moment, waarin asielzoekers niet zomaar
een plaats vinden. Het juryrapport van 2014 spreekt over een tijd waarin gebrek aan
begrip voor mensen met een andere etnische achtergrond en/of geloof kan leiden tot
gewelddadige conflicten. De waarde van de prijs, die juist dit wederzijdse begrip wil
vergroten, kan volgens de jury niet overschat worden (JSI-prijs juryrapport, 2014).
Twee jaar later wordt zelfs gesproken van een ‘woelige’ tijd, waarin de prijs aanvoelt
als ‘een noodzaak’ (JSI-prijs juryrapport, 2016). ‘Het is meer dan ooit belangrijk dat
we literatuur aanmoedigen waarin het lot van vluchtelingen, migranten en
minderheden onder de aandacht gebracht wordt,’ zo luiden de woorden van de jury
dat jaar. Geconstateerd wordt dat het aanbod van cultureel diverse jeugdliteratuur
helaas erg klein is en dat de kwaliteit daarbij tegenvalt. Als er vervolgens al sprake
is van migratie, minderheden en multiculturaliteit, dan is dat volgens de jury vaak
in een negatieve sfeer. De boeken die dat jaar
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bekroond worden, De Duik (2014) van Sjoerd Kuyper en Sanne te Loo en een eervolle
vermelding voor Mijn opa de trekvogel (2015) van Liesbeth Ruben, vallen juist op
vanwege de positieve insteek.

Conclusie
In het 35-jarige bestaan van de Jenny Smelik IBBY-prijs is er twintig keer een winnaar
bekroond. Het reglement van de prijs heeft in de loop der tijd een verandering
doorstaan. Waar de prijs in eerste instantie uitgereikt werd aan een auteur en/of
illustrator afkomstig uit een etnische minderheidsgroep, gaat de prijs anno 2017 naar
jeugdliterair werk dat begrip voor mensen uit ‘minderheidsgroepen’ in de breedst
mogelijke zin bevordert. De focus is hiermee verlegd van de maker van het werk
naar het jeugdliteraire werk zelf. Mogelijk is dit een gevolg van het gemis aan
jeugdliteraire auteurs met een andere etnische achtergrond.
Daarbij is uit de juryrapporten op te maken dat de kwaliteit van verhalen die kans
maakten op de prijs niet constant was. Er ontbrak daardoor regelmaat in de
uitreikingen, al is van de laatste twintig jaar op te merken dat deze gelijk is gebleven.
Begrip voor mensen met een andere etnische achtergrond wordt niet vanzelfsprekend
gecreëerd door een realistische beschrijving van een situatie. Er is meer voor nodig
om tot inleving te komen: literaire kwaliteit wordt gevormd door taal, structuur en
de opzet van een verhaal. Alleen dan kan het doel van de prijs optimaal gerealiseerd
worden.
In 2018 wordt de Jenny Smelik IBBY-prijs voor de eenentwintigste keer uitgereikt.
Het is te hopen dat in het juryrapport geen melding hoeft te worden gemaakt van de
roerige tijd waarin de prijs wordt uitgereikt. Mocht dit wel zo zijn, dan valt er te
hopen dat de boeken die bekroond zijn met de Jenny Smelik IBBY-prijs een positieve
invloed hebben op de denkbeelden van lezers met welke achtergrond dan ook.
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Winnaars Jenny Smelik IBBY-prijs1
1983

Geertje Gort - Filiz (Leopold)

1984

De Rotterdamse Kunststichting
[WAR-boeken]

1985

Şaban Güneş - De koffer (manuscript)
(uitgave in 1988 bij Leopold)

1986

geen uitreiking

1987

Halil Gür - Mijn dappere moeder (De
Geus)

1988

Can Göknil - De kleine groene worm
(manuscript)

1989

Rafik Schami - Een handvol sterren (De
Fontein) (vertaald door Sarah Verroen)

1990

Klaus Kordon - Moenli en de moeder van
de wolven (Van Holkema & Warendorf)
(vertaald door Els van Delden)

1991

Marion Bloem - Matabia (Leopold, 1990;
eerste druk 1981: De Fontein)

1993

Anton van der Kolk - Een pelikaan op
straat (Van Goor)

1996

Naima El Bezaz - De weg naar het
noorden (Contact)

1998

Jos van Hest en Saskia van der Valk FeestVerHalen (Gottmer)

2000

Joke van Leeuwen en Malika Blain Bezoekjaren (Querido)
Aanmoedigingsprijs voor: Karima
Ouchan en Fenneke Reysoo - Nooit
geschreven brief aan mijn vader (Bulaaq)

2002

Lydia Rood - Anansi's web (Leopold)

2004

Gerda van Erkel - Een dubbel vuurteken
(Davidsfonds/Infodok)
Eervolle vermelding voor: Liesbet Ruben
en Babette van Ogtrop - De paradijsstraat
(KIT-publishers)

1

Met dank aan Linda van Scherrenburg

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

2006

Karlijn Stoffels - Foead en de vliegende
badmat (Querido)
Eervolle vermelding voor: Trude de Jong
- Regenboog rap (Leopold)
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2008

Jan Michael - Op weg naar huis
(Lemniscaat)
Eervolle vermelding voor: Janny van der
Molen - Over engelen, goden en helden
(Ploegsma)

2010

Edward van de Vendel en Anoush Elman
- De gelukvinder (Querido)
Eervolle vermelding voor: Shaun Tan De aankomst (Querido)

2012

Andy Mulligan - Trash (Gottmer)
(vertaald door Esther Ottens)
Eervolle vermelding voor: Michael De
Cock en Judith Vanistendael - Rosie en
Moussa (Querido)

2014

Hans Hagen en Philip Hopman - Het
hanengevecht (Querido)
Eervolle vermelding voor: Laïla Koubaa
en Mattias De Leeuw - Azizi en de kleine
blauwe vogel (Book Island)

2016

Sjoerd Kuyper en Sanne te Loo - De duik
(Lemniscaat)
Eervolle vermelding voor: Liesbet Ruben
- Mijn opa de trekvogel (Tropenmuseum
Junior / Querido)
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Over het belang van culturele diversiteit in kinder- en jeugdliteratuur
In gesprek met vier winnaars van de Jenny Smelik IBBY-prijs
Linda van Scherrenburg
In 1983 werd voor het eerst de Jenny Smelik IBBY-prijs (toen nog de Jenny
Smelik-Kiggenprijs) uitgereikt. De prijs is bestemd voor een jeugdliterair werk dat
bijdraagt aan een beter begrip voor mensen uit andere culturen en
‘minderheidsgroepen’, in de breedste zin van het woord. In sommige jaren werd de
prijs uitgereikt aan auteurs die over hun eigen ‘minderheids-culturele’ achtergrond
schreven, in andere jaren wonnen er auteurs die schreven over een hoofdpersonage
met een andere culturele achtergrond dan zijzelf. Hoe lukt het die auteurs zich in te
leven in een andere cultuur en hoe belangrijk is culturele diversiteit in kinderboeken?
Deze en andere vragen kwamen aan bod in gesprek(ken) met vier winnaars: Gerda
van Erkel met Een dubbel vuurteken (2004), Edward van de Vendel met De
gelukvinder (2010), Hans Hagen met Het hanengevecht (2014) en Sjoerd Kuyper
met De duik (2016).1

1

De hier weergegeven jaartallen zijn de jaren waarin de betreffende titel bekroond werd. De
laatste twee winnaars deelden de prijs met de illustratoren van hun boeken; Philip Hopman
en Sanne te Loo. Edward van de Vendel won de prijs samen met Anoush Elman.
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Kiezen voor een ander perspectief
De Jenny Smelik IBBY-prijs is een kroon op het werk van Gerda, Edward, Hans en
Sjoerd. De vier juryrapporten stonden vol met lovende woorden. Waarom besloten
de vier auteurs een boek te schrijven over een kind uit een andere cultuur? Wat waren
hun beweegredenen?
In 2002 verscheen Een dubbel vuurteken van Gerda van Erkel. Een sfeervolle
jeugdroman over een Japans tienermeisje dat op zoek is naar haar identiteit in het
snel veranderende Japan van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.
Hoofdpersoon Saya worstelt met aan de ene kant de Japanse traditie en aan de andere
kant de westerse vernieuwing die steeds zichtbaarder werd in de Japanse steden.
Traditionele waarden als eergevoel, gehoorzaamheid, onderdanigheid en de
ondergeschiktheid van de eigen gevoelens werden aan het wankelen gebracht door
westerse invloeden, die introduceerden dat je juist wél naar je gevoel mag luisteren
en emoties mag tonen. De jury van de Jenny Smelik IBBY-prijs was erg onder de
indruk van de manier waarop Gerda de situatie in Japan optekende: ‘De Japanse
cultuur die voor Nederlanders en Vlamingen soms zo onbegrijpelijk en ongrijpbaar
lijkt, is met eerbied, respect en kennis beschreven en daarmee is Een dubbel vuurteken
een schitterend boek voor jongeren, én voor volwassenen.’
Gerda schreef Een dubbel vuurteken naar aanleiding van een vondst in haar
boekenkast. ‘We waren met de grote schoonmaak bezig en tijdens het opruimen van
de boekenkast kreeg ik een boek in handen over Japan. Het rook muf en was oubollig,’
vertelt ze. Ze bladerde wat door het boek en stuitte op een paragraaf over bijgeloof.
Daarin stond dat een meisje dat onder een dubbel vuurteken geboren werd later geen
man zou vinden, omdat ze te temperamentvol zou zijn. ‘Dat maakte mij zo boos. Ik
ben zelf ook nogal temperamentvol,’ zegt Gerda lachend. Ze besloot er een boek
over te schrijven.
Edward van de Vendel werkte samen met Anush Elman aan De gelukvinder (2008),
over Hamayun uit havo 4, die samen met zijn familie van Afghanistan naar Nederland
is gevlucht. Hamayun maakt een toneelstuk over zijn leven in Afghanistan en dat in
Nederland. Het is het eerste boek in de Slash-reeks, een initiatief van Edward waarover
hij sprak in zijn Annie

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

37
M.G. Schmidtlezing (2006). Hij pleitte voor meer jeugdboeken over onderwerpen
die op dat moment voor jongeren spelen:
Waar zijn de Nederlandse romans over Kosovo en Mladic? In welke boeken
is Janita van veertien van de zwarte praktijkschool de hoofdpersoon? Waar
is de Volendambrand in de literatuur te vinden? Waar wordt vanuit
uitgeprocedeerde asielzoekers geschreven, ama's, jongeren op een
detentieboot? Nee nee. Ik vind echt niet dat álle jeugdboeken
modern-pulserend moeten zijn, maar hoe zit het nou? Willen wij, literaire
auteurs, vooral literatuur schrijven, of kiezen we, ook qua onderwerp, voor
de sommige jongeren van nu, voor de verschillende sommige jongeren
van nu?2
Hoe je dat het beste kunt aanpakken? Door een format te verzinnen waarin je direct
informatie krijgt van jongeren.
Anoush vertelde zijn verhaal aan Edward. Over hoe zijn leven in Kabul was, hoe
zijn vader werd opgepakt door de Taliban, hoe het steeds gevaarlijker werd, hoe hij
samen met zijn familie begon aan de lange reis naar veiligheid en vrijheid, en hoe
hij uiteindelijk in Nederland aankwam waar een periode van procedures en
onzekerheid aanbrak. Edward schreef het verhaal op en maakte er een jeugdroman
van. ‘Anoush en ik hebben door de jaren heen veel reacties op De gelukvinder
gekregen, van volwassenen maar zeker ook van jongeren. Vooral van
Afghaans-Nederlandse jongeren, die zichzelf herkenden in het verhaal,’ vertelt hij.
In het juryrapport van de Jenny Smelik IBBY-prijs spreekt de jury de wens uit dat
alle mensen die zo gemakkelijk over het uitzetten van asielzoekers praten dit
indrukwekkende verhaal zouden lezen: ‘Het verhaal biedt een goed tegenwicht aan
het groeiend wantrouwen in de hedendaagse maatschappij en past zodoende zeer
goed binnen de doelstelling van de prijs.’
Hans Hagen was op vakantie op de Filipijnen om te duiken. Hij had wel eens iets
gehoord over hanengevechten, maar hij had zich er nog nooit in verdiept. Tot hij op
een zondagmiddag tijdens zijn vakantie in een gigantisch stadion naar binnen ging,
een cockpit. Het was volgepakt met schreeuwende

2

Uit de Annie M.G. Schmidtlezing van Edward van de Vendel, 17 mei 2006.
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mensen en midden in de arena stonden twee hanen recht tegenover elkaar, met allebei
een enorme dolk aan hun poot. Daar zat een verhaal in. In 2012 verscheen Het
hanengevecht, waarin de Filipijnse Pio een haan vindt bij de waterval. Een haan die
hem en zijn familie rijk zou kunnen maken, als hij dit gevecht wint tenminste. ‘Ik
vind het gruwelijk, die hanengevechten,’ vertelt Hans, ‘maar dat heb ik niet in het
verhaal laten doorschemeren, want voor anderen is dit de realiteit.’ Enerzijds
veroorzaken de gevechten grote ellende, omdat mensen door het gokken hun geld
kwijtraken. Anderzijds hopen ze op deze manier juist uit die vreselijke situatie te
geraken. ‘Ik was er voor mijn plezier, om te duiken, maar hier moest ik iets mee. Dit
was iets wat we in Nederland niet kennen.’ De jury van de Jenny Smelik IBBY-prijs
was onder de indruk van het boek, dat ‘met weinig woorden en rake tekeningen een
indringend beeld [oproept] van een cultuur die hemelsbreed verschilt van de
Nederlandse.’
Het idee voor De duik (2014) van Sjoerd Kuyper ontstond op Curaçao. Sjoerd is
er de afgelopen twintig jaar vaak geweest en hij begint het eiland nu een beetje te
leren kennen, zoals hij zelf zegt. ‘Mensen die een weekje op Curaçao zijn geweest
denken dat ze het allemaal wel gezien hebben, maar hoe vaker je er komt, hoe groter
het eiland wordt.’ De duik gaat over Roly en Mila, die allebei geboren zijn op Curaçao.
Dan besluit Roly's Nederlandse moeder om samen met Roly naar Nederland te
verhuizen, omdat Roly's vader volgens haar bij een andere vrouw is. Maar Roly weet
dat zijn vader vast zit in het verleden, doordat hij van de pontjesbrug is gesprongen.
Mila moet hem helpen om zijn vader terug te halen. ‘In De duik vormen etniciteit
en afkomst belangrijke thema's, zonder dat ze in een pessimistisch daglicht geplaatst
worden,’ stelt de jury van de Jenny Smelik IBBY-prijs. Het boek leest ‘als een ode
aan het leven op Curaçao en de schoonheid van de verbondenheid van mensenlevens
over de grenzen van de continenten heen.’
Alle invallen die Sjoerd kreeg terwijl hij op Curaçao was, stuurde hij per mail naar
zijn kinderen. Dat waren zinnetjes, een plotje, flarden van een dialoog. De dialogen
vond hij sterk: ‘Ik dacht, waarom moet ik daar steeds maar bij zetten “zei Roly” en
“zei Mila”? Het is goed zoals het er staat.’ Zo kwam hij op het idee om er filmscènes
van te maken. En daar bleef het niet bij. ‘Ik dacht aan James Joyce die in zijn Ulysses
achttien literaire genres ge-
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bruikte. Dat moest beter kunnen.’ Van een opstel tot een ballade, van een
WhatsApp-gesprek tot een brief; het is allemaal terug te vinden in De duik.

Wat is er voor nodig om je in te leven in een andere cultuur?
Wat deze vier verhalen met elkaar gemeen hebben, is dat ze kinderen uit een andere
cultuur dan de Nederlandse aan het woord laten. Kinderen die leven in een land met
andere gewoontes en tradities. Een wereld waar de meeste Nederlandse lezers nog
niet veel van weten. Maar wat weten de auteurs? Hoe kunnen zij zich verplaatsen in
een personage dat ergens anders opgroeit dan waar zij zelf zijn grootgebracht?

Op reis in andere landen
Sjoerd is van mening dat het voor hem onmogelijk is om een boek te schrijven over
bijvoorbeeld een Irakees jongetje of meisje, omdat hij zijn of haar diepste gedachten
en dromen niet kent. Hij heeft er vijftien jaar over gedaan voor hij met het schrijven
van een boek over Curaçao durfde te beginnen. ‘Dat ik in het hoofd van Curaçaose
kinderen durfde te kruipen, kwam doordat ik Roland Colastica coachte bij het
schrijven van zijn boek Vuurwerk in mijn hoofd.’ Roland vertelde hem heel veel over
het leven op het eiland en over zijn jeugd. Na een poosje vond Sjoerd dat hij genoeg
wist om aan de slag te gaan. Uiteraard heeft Roland meegelezen en de fouten eruit
gehaald. Daarna gaf hij Sjoerd het grootste compliment dat hij kon krijgen: ‘Het is
bijna niet te geloven dat dit boek door een makamba is geschreven.’ Hoewel het
Sjoerd uiteindelijk dus toch is gelukt om in het hoofd van kinderen van Curaçao te
kruipen, heeft hij niet nog eens vijftien jaar de tijd om zich in een andere cultuur te
verdiepen. ‘Dus moeten de schrijvers die uit die andere cultuur komen daarover
schrijven. En alsjeblieft ook voor kinderen.’
Hans vindt dat mensen van buiten het best kunnen proberen. ‘Ik denk dat je er
altijd in terugleest of een boek met liefde voor het land is geschreven.’ Wanneer hij
op reis is, neemt hij een opschrijfboekje mee waarin hij heel veel kleine feiten noteert.
Hij probeert de sfeer van het land te ervaren door gewoon op een plein te gaan zitten
en te kijken naar wat de mensen doen, hoe ze eruitzien en wat er te koop is op de
markt. ‘Wat je ziet, wat je ruikt, wat je hoort, daarmee creëer je de sfeer van een
land. Ik probeer dan

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

40
zoveel mogelijk te zien: dorpen, steden, verschillende eilanden. Ik luister naar verhalen
van mensen, kijk goed om me heen en noteer alles in mijn boekje,’ vertelt hij. Hij
realiseert zich dat het best mogelijk is dat een Filipino zijn boek te geromantiseerd
vindt, of te Europees. ‘Ik kijk vanuit míjn ogen, míjn verbazing. Ik kan me heel goed
voorstellen dat een jongen als Pio graag weer naar school wil en de wens heeft om
uit die ellendige wereld te komen, maar of dat letterlijk is hoe een Filipijns kind in
het leven staat, dat neem jij nu van mij aan.’ Hij lacht. Door feiten die hij tijdens zijn
reis waarneemt te gebruiken voor zijn verhaal, probeert Hans het zo voorstelbaar
mogelijk te maken. ‘Ik denk dat het uiteindelijk behoorlijk klopt, maar het is toch
mijn westerse blik op het geheel.’
Of hij hetzelfde verhaal had kunnen schrijven, zonder dat hij ooit op de Filippijnen
was geweest? Nee. ‘Ook al zijn het maar details - of er een bepaalde boom groeit,
wat voor kleur de grond heeft - het zijn allemaal dingen die de eigenheid van het
verhaal mede bepalen,’ vindt hij. Hans schreef eerder Kom terug (1989, Van Goor),
een boek dat zich afspeelt op de Galapagoseilanden, waar hij nooit is geweest. Hij
kon toen nog geen gebruik maken van het internet, dus haalde hij alles uit (foto)boeken
en een natuurdocumentaire die toevallig op televisie was. ‘Het kan wel op die manier,
maar ik voel me verder weg van de Galapagoseilanden dan van de Filipijnen, waar
ik alles met eigen ogen gezien heb. Het is daardoor makkelijker te beschrijven.’
Nergens in Kom terug is letterlijk terug te vinden dat het verhaal zich op de
Galapagoseilanden afspeelt. ‘Ik wil dat alles klopt, en dat weet ik alleen echt zeker
als ik er zelf geweest ben,’ zegt Hans. Hij wil niet het risico lopen dat iemand die
wel naar de Galapagoseilanden is geweest, hem op een fout zou wijzen.

Reizen in je fantasie
‘De meeste landen waar ik over schrijf, of het nu Zweden, Japan, India of Vietnam
is, daar ben ik alleen maar in mijn verbeelding geweest.’ Niet dat ze niet zou willen,
maar Gerda heeft er gewoon de tijd en het geld niet voor. Toch geeft ze in Een dubbel
vuurteken een zeer gedetailleerde beschrijving van het leven in Japan. Daarvoor heeft
ze boeken en reisgidsen gelezen, documentaires gekeken en haar verhaal laten nalezen
door een Japanse. Maar veel kwam vanuit haarzelf. ‘Alle mensen zijn op zoek naar
liefde, naar
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geborgenheid, vrijheid en erkenning. Ze moeten keuzes maken tussen goed en kwaad,
op zoek naar zelfstandigheid en identiteit. Al die existentiële waarden zijn hetzelfde,
of dat nu bij ons is of in het oosten,’ vertelt ze. Dat merkt ze ook tijdens haar werk
als psychotherapeut. ‘Een vierde van mijn cliënten zijn vrouwen van Marokkaanse
origine en hebben dus een andere culturele achtergrond. Toch zijn de vrouwen diep
van binnen, in het hart, niet zo verschillend.’ Gerda leeft zich in in de wereld van
anderen, die zowel herkenbaar als verschillend is. Dat doet ze met respect en
verwondering, zonder te oordelen. ‘Het gaat om empathie en compassie. Het laatste
in de betekenis die Anaïs Nin eraan gaf: con passion. Met hartstocht en mededogen.’
Het vermogen om zich in te leven in anderen ontstond al vroeg in haar kindertijd.
Ze had strenge, maar ook bange en overbeschermende ouders, waardoor haar wereld
heel klein was. ‘Zonder mijn fantasie had ik me verveeld, en die fantasie werd gevoed
door boeken.’ Op een bepaald moment was haar fantasiewereld groter dan de
werkelijke wereld. Ook Saya, het hoofdpersonage uit Een dubbel vuurteken, is
eenzaam. ‘Vanuit het bange kind dat ik was, en het bange kind dat Saya is, zochten
we in de fantasie krachten die sterker waren om zo onze eigen angsten te overwinnen.’
Gerda vertelt dat ze alles wat Saya als persoon dacht en voelde heel goed kende
vanuit haar eigen jeugd. De strengheid van de Japanse maatschappij en het
plichtsgevoel dat Saya heeft, heeft Gerda ook ervaren, maar dan door de strengheid
van haar vader. Waar de inwoners van Japan steeds meer naar hun gevoel durfden
te luisteren door de invloeden uit het westen, veranderde Gerda door boeken te lezen
die haar wereld vergrootten. Ze schrijft altijd vanuit de laatste scène die ze geschreven
heeft en gebruikt daarbij al haar zintuigen. Ze beeldt zich in hoe haar personage zal
reageren vanuit haar emoties, maar ook vanuit de bagage die het personage heeft,
bijvoorbeeld de culturele achtergrond. ‘Als ik schrijf, speelt zich voor mijn ogen een
film af die ik omzet in beelden. Ik schrijf niet over. Ik ben daar. Ik ben Saya.’
Anders dan Hans en Sjoerd heeft Gerda haar boek dus geschreven zonder ooit in
Japan geweest te zijn. Toch is ze erin geslaagd een geloofwaardig beeld neer te zetten
van dat land. ‘De mooiste reactie komt van een ouder echtpaar dat het boek van hun
kleindochter had gekregen. De zoon van het echtpaar was getrouwd met een Japanse
en ze reisden twee keer per
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jaar naar Japan. Ze vonden dat alles klopte, ook gevoelsmatig. Ze konden haast niet
geloven dat ik er niet geweest was,’ vertelt ze.

Het op een na beste
Edward schreef De gelukvinder samen met Anoush, die zelf naar Nederland gevlucht
is vanuit Afghanistan. Op het omslag staat: ‘Hij zit naast je in de klas. Gewoon, een
leuke jongen. Maar hij is ooit uit Afghanistan gevlucht. In dit boek lees je zijn hele
verhaal. Van binnenuit.’ Inmiddels is gebleken dat deze manier van schrijven jongeren
aanspreekt. ‘Het is net als met een film,’ zegt Edward. ‘Als je aan het einde ziet dat
het op een waargebeurd verhaal gebaseerd is, doet dat toch altijd iets met je.’ De
gelukvinder vertelt niet het verhaal van alle vluchtelingen, maar dat van één individu.
Wanneer er in de politiek gepraat wordt over algemene zaken, zoals de
vluchtelingenproblematiek, zouden we volgens Edward vaker in moeten zoomen op
één verhaal. Wat doet zoiets met het leven van één iemand? ‘Dat maakt indruk, en
dat is wat je met literatuur kunt doen. Je kunt - al is het dan op kleine schaal - het
verschil maken.’
Zonder Anoush had Edward dit boek niet kunnen maken. ‘De persoonlijke dingen,
waardoor het verhaal je echt iets bijbrengt, had ik dan niet geweten. Dat had niemand
mij zo kunnen vertellen, en ook niet zo uitgebreid.’ Tientallen keren hebben ze met
elkaar gesproken, zeker in de periode waarin Anoush en zijn gezin op een
verblijfsvergunning wachtten. Toen was Edward er bijna elke dag. ‘Dat had dus niet
anders gekund,’ zegt hij. ‘En andersom ook niet, Anoush had niet de ambitie om te
schrijven.’ Hij wijst op het belang van (kinder)boeken die geschreven zijn door
mensen met een andere culturele achtergrond, die zijn er volgens hem nog te weinig.
‘De samenwerking tussen een auteur en een jongere is dan the next best thing, zullen
we maar zeggen,’ voegt hij er lachend aan toe.

Waarom het belangrijk is om over andere culturen te lezen
Zijn er genoeg verhalen die zich afspelen in andere culturen? Wat is het belang van
die verhalen? En is het nodig om de huidige situatie te veranderen? Alle auteurs zijn
het erover eens dat het belangrijk is dat er boeken verschijnen die zich afspelen in
een andere cultuur dan de Nederlandse. ‘Ik
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denk dat het lezen over andere culturen dan die van jezelf openheid en
verdraagzaamheid alleen maar ten goede kan komen,’ vindt Gerda. Hans sluit zich
hier volledig bij aan. ‘Vooral in deze tijd is het heel belangrijk om zoveel mogelijk
over andere werelden en andere inzichten te lezen,’ zegt hij. Maar zijn er dan genoeg
van dit soort verhalen? Hans vindt van niet. In 2016 zat hij in de jury van de Jenny
Smelik IBBY-prijs en het aantal inzendingen viel tegen. ‘Het waren een stuk of dertig
boeken, waarvan minstens de helft niets met andere culturen te maken had. Er
verschijnt bitter weinig over andere culturen in verhaalvorm.’ Komt dat omdat
Nederlandse auteurs beter over hun eigen wereld kunnen schrijven, zoals Sjoerd
zegt? Hans is van mening dat het daar niet om gaat. Een auteur moet niet per se
schrijven over zijn eigen wereld, maar over wat hem bezighoudt en wat hem raakt.
‘Natuurlijk zou het mooi zijn als er naast Het hanengevecht ook boeken van Filipijnse
schrijvers zouden verschijnen in Nederland, zodat je die wereld vanuit verschillende
perspectieven kunt bezien,’ voegt hij daaraan toe.
Edward vindt dat er niet alleen te weinig boeken over andere culturen zijn, maar
ook zeker te weinig boeken waarin de hoofdpersoon of de bijfiguren uit een andere
cultuur komen, zonder hun etniciteit centraal te stellen. Natuurlijk zijn er ook auteurs
die daar juist erg goed in zijn, zoals Lydia Rood, maar dat zijn er te weinig. De eerste
stap is volgens hem bewustwording creëren, onder andere door erover te spreken.
‘Ik heb heel veel gehad aan het pamflet van Zihni Özdil, Nederland mijn vaderland,’
vertelt hij. Daarin wordt de wisselwerking beschreven tussen hoe Nederlanders met
een andere culturele achtergrond in onze samenleving benaderd worden en hoe zij
zich wel of niet gerepresenteerd zien. ‘Allochtoon betekent “van ergens anders” en
dat benadrukken we. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn, we zouden
moeten benadrukken dat ze Nederlanders zijn.’ Literatuur speelt een grote rol bij het
verkleinen van dit contrast. Door te lezen, vergroot je je wereld. ‘De enige uitweg
uit haat en onbegrip is dat je elkaar leert kennen,’ vindt Edward. Hij pleit voor meer
boeken met een hoofdpersonage met een andere culturele achtergrond. ‘Als ik een
nieuw boek ga schrijven en de hoofdpersoon is een meisje van negen, dan kies ik als
ik niet oplet automatisch een Nederlands aandoende naam,’ zegt hij. ‘Maar voor het
avontuur zou het helemaal niets uitmaken als het meisje Fatima zou heten. Als je
dan toch net zo spannend of net zo grappig kunt schrijven, waarom zou je dan
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niet een keer een naam uit een andere cultuur kiezen?’ Hij denkt dat jongeren het
idee hebben dat je om een boek te schrijven hoogopgeleid en wit moet zijn. ‘Dat is
wat wij laten zien. Zeker als je opgroeit, moet het zo voelen dat jouw verhaal wordt
verteld, dat literatuur mede over jou gaat.’ Sjoerd is het met Edward eens. Waar in
de literatuur voor volwassenen voldoende aandacht is voor andere culturen en etnische
minderheden, is de jeugdliteratuur volgens hem nog behoorlijk wit. ‘Iedere nieuwe
Nederlander die een goed boek voor volwassenen schrijft, wordt uitgegeven. Uitgevers
laten zich niet afschrikken door een wat donkerder huid of een aanvankelijk wat
lastig uit te spreken auteursnaam.’ Waarom geldt dit dan niet voor de jeugdliteratuur?
Sjoerd wijt het aan het feit dat Nederlandse schrijvers van buitenlandse komaf het
jeugdboek nog niet hebben ontdekt. Hij pleit dan ook voor initiatieven die auteurs
uit andere culturen wijzen op het enorme belang van jeugdliteratuur. Zo had het
Nederlands Letterenfonds vroeger regelingen ter stimulering van die auteurs. Sjoerd
vindt het heel erg dat deze regelingen tegenwoordig verdwenen zijn. ‘Je kunt in een
nieuw land met een lastige taal niet zomaar een goed boek schrijven, daar heb je
zeker in het begin hulp bij nodig,’ vindt hij. ‘Die hulp moet volop geboden worden,
want die boeken moeten er komen.’

De Jenny Smelik IBBY-prijs zorgt voor bewustwording
Welke rol speelt de Jenny Smelik IBBY-prijs in het bevorderen van schrijven en
lezen over andere culturen? Is de prijs een aanmoediging voor auteurs om verder te
kijken dan de Nederlandse cultuur? De vier winnaars zijn het eens over het belang
van de prijs. Hoewel ze zouden wensen dat die een groter bereik had. ‘Het zou mooi
zijn als de Gouden Griffel ook een keer gewonnen zou worden door een veelkleurig
boek, zodat er nog meer aandacht gegenereerd wordt voor verhalen vanuit andere
culturele achtergronden,’ vindt Edward. Sjoerd pleit voor een Kinderboekenweek
met als thema Van overal en hier - verhalen die hierheen kwamen om te blijven.
Maar ook al bereikt de Jenny Smelik IBBY-prijs dan minder mensen dan de Gouden
Griffel, het is zeker goed dat de prijs er is. ‘De bibliotheekmedewerkers die van de
prijs weten, zullen het winnende boek vooraan in de schappen zetten, waardoor het
makkelijker de weg vindt naar de lezer,’ stelt
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Hans. De eerste stap is bewustwording, zoals Edward al eerder opmerkte. Het is
belangrijk dat lezers, auteurs en uitgevers nadenken over en zich bewust zijn van het
belang van culturele diversiteit in kinder- en jeugdboeken. De Jenny Smelik
IBBY-prijs draagt daar zeker aan bij. ‘Er zijn prijzen voor sportboeken, natuurboeken,
historische boeken, reisboeken - nou dan mag je de Jenny Smelik IBBY-prijs toch
wel een van de belangrijkste prijzen noemen,’ vindt Sjoerd. ‘We zien in Nederland
meestal alleen de buitenkant van alle verschillende culturen om ons heen. Boeken
kunnen de ziel laten zien, het hart. En als er dan een prijs is die boeken die dat doen
onder de aandacht brengt, dan is dat ongelooflijk belangrijk.’
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‘Liefde kent geen grenzen, culturen wel’
Westerse redding-plots in Nederlandstalige jeugdromans (2005-2010)
Sjoerd-Jeroen Moenandar
Zoals de cognitief narratologe Lisa Zunshine schrijft, zijn ‘large and small breakdowns
in communication’ van oudsher een belangrijk thema in de literatuur (Zunshine,
2010, p. 24). Personages die zonder al te veel problemen samenleven, leveren geen
meeslepend verhaal op, waarin meegeleefd kan worden en de mogelijkheid van
identificatie met personages vergroot wordt door ze voor conflicten en dilemma's te
plaatsen. Als de ouders van Romeo en Julia geen rivalen waren geweest, was hun
liefde niet onsterfelijk geworden. Frictie is dus bruikbaarder voor een schrijver dan
harmonie en dat geldt waarschijnlijk in nog hogere mate voor jeugdliteratuur,
waarvoor meeleven en identificatie vaak belangrijke beoogde leeservaringen zijn.
In een eerder onderzoek draag ik deze voorkeur voor frictie in literatuur aan als
een van de redenen waarom in de recente Nederlandse literatuur verhalen over
ontmoetingen met moslims meestal de vorm van een botsing van culturen aanneemt.
Dergelijke frictie levert gewoon goede verhalen op: een problematische ontmoeting
met een moslim is, verhaaltechnisch, interessanter dan een probleemloze (Moenandar,
2013, p. 3). Maar er speelt natuurlijk meer. Nederlands en Vlaams literair werk waarin
zulke ontmoetingen beschreven worden, verschijnt in de context van toenemende
maatschappelijke spanningen rond de aanwezigheid in Nederland en Vlaanderen van
grote groepen migranten van islamitische afkomst. Die sociale context verhoogt de
dramatische potentie van een ontmoeting met een moslim, maar het maakt ook dat
dat literaire werk kan gaan functioneren als een interventie in die context. De kans
is groot dat het niet onbevangen gelezen wordt, maar door lezers als extra relevant
gezien wordt - eventueel zelfs als een aanwijzing hoe om te gaan met de
maatschappelijke spanningen waar-
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van de ontmoeting met moslims in het werk als een literaire representatie ervaren
kan worden.
Dat geldt, alweer, net zo goed voor jeugdliteratuur. In deze bijdrage wil ik kijken
naar representaties in Nederlandstalige jeugdromans van dé hete aardappel van onze
tijd: de relatie tussen ‘de islam’ en ‘het westen’ - met beide termen tussen
aanhalingstekens geplaatst, want het zijn geen evenredige grootheden en ze verwijzen
respectievelijk naar een religieuze en een geografische of culturele categorie. Toch
worden ze vaak tegenover elkaar gesteld als aanduidingen van vastomlijnde culturele
entiteiten, die elkaar min of meer zouden uitsluiten. Het contact tussen de twee zou
- met een misplaatste verwijzing naar de titel van Samuel Huntingtons beroemde
studie1 - gedoemd zijn te eindigen in een ‘botsing van beschavingen’. Beschavingen
en culturen kunnen echter alleen botsen als er grenzen tussen zitten. Slechts een
scherp afgegrensde cultuur kan botsen met een andere cultuur. En een grens is niet
iets dat uit zichzelf ontstaat, maar iets dat bestaat doordat men blijkbaar wil scheiden
wat zich aan beide kanten van die grens bevindt. Zo bekeken kan wat aan de ene
kant van de grens is niet bestaan zonder wat er aan de andere kant is. Zogenaamd
botsende culturen zijn dus noodzakelijkerwijs aan elkaar gebonden. Zij zijn, met een
juridische term, elkaars ‘botspartners’: een woord waarin de component ‘partner’ de
intimiteit van de relatie tussen de botsende categorieën goed aangeeft.2
Hoe worden nu die grenzen getrokken in jeugdliteratuur waarin ontmoetingen met
moslims worden voorgesteld? In zijn klassieke studie naar de representatie van ‘de
Oriënt’ beschrijft Edward Said hoe ontmoetingen tussen representanten van ‘het
westen’ en ‘het oosten’ in westerse beschrijvingen gezien worden ‘almost in the
manner of an audience seeing a dramatic

1

2

Misplaatst, omdat The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order niet specifiek
gaat over een conflict tussen de islamitische wereld en het westen, maar over de relaties
tussen acht beschavingen: de westerse, Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse, islamitische,
Chinese, Hindoe, orthodoxe, boeddhistische en Japanse. Daarbij worden de Chinese en de
islamitische door Huntington gezien als de voornaamste rivalen van de westerse (Huntington,
1996). Dat in het gemeenschappelijke bewustzijn sinds de aanslagen van 2001 in New York
Huntingtons titel vooral gezien wordt als een verwijzing naar de verhoudingen tussen ‘de
islam’ en ‘het westen’ is op zich al veelzeggend voor hoezeer sindsdien ‘de islam’ als een
soort natuurlijke vijand van het westen gezien wordt.
In juridisch jargon is een ‘botspartner’ degene met wie men een aanrijding heeft gehad (vgl.
Moenandar, 2013, pp. 20-21).
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event unfold’. Beide partijen spelen als het ware een vooraf vastgelegde rol, en ‘both
East and West fulfill their destinies in the encounter’ (Said, 1994, p. 137). Welke
rollen kunnen we nu herkennen in de wijze waarop ontmoetingen met moslims
beschreven worden in Nederlandse en Vlaamse jeugdromans? En, om Saids
toneelmetafoor te blijven gebruiken: is er een terugkerend scenario dat we in deze
werken kunnen herkennen, een scenario dat de ontmoeting tussen een ‘moslim’
enerzijds en een ‘Nederlander’ of ‘Vlaming’ als het ware volgens voorgeschreven
patronen laat verlopen? En wat is het decor waartegen de ontmoeting plaatsvindt?
Daarbij concentreer ik me op ontmoetingen tussen geliefden. Juist literaire
liefdesrelaties kunnen gelezen worden als een verkenning van de mate van intimiteit
en noodzakelijke botsing in de verhouding tussen ‘de islam’ en ‘het westen’. Als een
verkenning, ook, van de mogelijkheid van samenleven: de mate waarin een
liefdesrelatie tussen een ‘Nederlander’ of ‘Vlaming’ en een ‘moslim’ als (on)mogelijk
voorgesteld wordt zegt ook iets over hoe culturen verondersteld worden te botsen.
De ondertitel van één van de hier besproken romans is in dat opzicht dan ook
veelzeggend: Liefde kent geen grenzen, culturen wel (sic, ondertitel bij Hou je van
blauwe ogen van Robin David). In deze bijdrage zal ik achtereenvolgens rollen,
scenario en decor van de ontmoetingen tussen ‘moslims’ en ‘Nederlanders’ en
‘Vlamingen’ in zes jeugdromans behandelen, na eerst de romans in kwestie kort
geïntroduceerd te hebben.
Onder jeugdromans versta ik daarbij romans die zich richten op jongeren tussen
de 12 en 18 jaar (zeg maar de C- en D-afdelingen van Nederlandse bibliotheken) en
qua tijd beperk ik mij tot 2005 en 2010. Zoals ik elders heb geschreven (Moenandar,
2013, p. 11) heeft rond 2005 een fundamentele verandering plaatsgevonden in het
debat rond de aanwezigheid van de islam en moslims in Nederland. Waar eerst de
discussie ging om de vraag of de islam al dan niet ‘past’ in Nederland, lijkt die
discussie rond 2005 (impliciet) geslecht. Vanaf dan is de sensus communis dat de
islam op zich min of meer geneutraliseerd moet worden voordat integratie van
moslims in de Nederlandse samenleving kan plaatsvinden. Dat kan de vorm aannemen
van de bewering dat de islam fundamenteel onverenigbaar is met de Nederlandse
cultuur, maar het hoeft niet altijd zo radicaal. Ook de veelgehoorde opmerking dat
moslims het recht hebben in Nederland te wonen, maar dat ze dan wel ‘onze’ wetten
moeten respecteren, suggereert dat dat niet automatisch
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het geval is - en veronderstelt dus impliciet dat ‘de islam’ aangepast moet worden
voor deze in Nederland kan bestaan. In 2010, echter, kreeg de meer radicale vorm
van deze algemene opvatting - de veronderstelling dat ‘islamitisch’ en ‘Nederlands’
absoluut onverenigbaar zijn - een belangrijk podium met de enorme zetelwinst van
de islamvijandige Partij van de Vrijheid (PVV) tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen
en daaropvolgend de toetreding van die partij tot een gedoogcoalitie. De
tijdsafbakening 2005-2010 lijkt minder relevant voor de Vlaamse context, maar ook
daar is in de periode van 2005 tot 2010 een toenemende dominantie in het publieke
debat te zien van de opvatting dat ‘de islam’ zich aan moet passen - een opvatting
die onder andere nadrukkelijk naar voren geschoven wordt door de politieke partij
N-VA, die bij de parlementsverkiezingen van 2010 in België een doorbraak beleefde.

Corpus
In de periode van 2005 tot 2010 zijn, bij mijn weten, zes Nederlandse en Vlaamse
jeugdromans verschenen waarvan de plot draaide om een liefdesrelatie tussen een
moslim en een ‘Nederlander’ of ‘Vlaming’. In alle werken zijn de hoofdpersonages
jongeren van middelbare schoolleeftijd, variërend van 14 tot 18 jaar. Naast thema's
als cultuurverschillen en integratie, behandelen zij ook - en soms vooral - ontluikende
puberliefde, volwassenwording en seksualiteit. Een opvallend aantal (drie van de
zes) handelt daarnaast over homoseksualiteit.

De vijfde jongen (2005) van Jacques Brooijmans stelt zelfs twee zulke liefdesrelaties
centraal: die tussen de van oorsprong Marokkaanse Benazir en haar Nederlandse
vriend Steven en die tussen Benazirs broer Rachid en de Nederlandse Cas, hoewel
de roman vooral rond de laatste draait. Cas en Rachid komen elkaar tegen als het
groepje straatjongens waar Rachid toe hoort Cas overvalt. Rachid weet te voorkomen
dat Cas in elkaar geslagen wordt en later ontwikkelt zich een onstuimige liefdesrelatie
tussen de twee jongens. Niet de liefdesrelatie, maar Rachids criminele verleden dreigt
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hen uit elkaar te drijven, maar uiteindelijk komt alles, tijdens een vakantie in Marokko,
goed.

Respect (2006) van Karin Hilterman gaat over de onmogelijke liefde tussen de
Nederlandse Charles en de door haar Turkse familie streng behoudend opgevoede
Elif. Elif, die het VWO volgt, botst steeds heftiger met haar broer en vader, die haar
mishandelen omdat zich niet gedraagt zoals een goede dochter en zus zich blijkbaar
hoort te gedragen. Kindermishandeling, met name van zussen en dochters, is een
terugkerend thema in deze boeken en dan altijd binnen islamitische gezinnen. In drie
romans (naast Respect ook Eerwraak en Kussen tussen pita en friet) heeft
mishandeling een centrale plaats in het verhaal en ook in de andere romans zijn
personages van islamitische afkomst bang dat hun vader hen zal slaan. In Respect
neemt het geweld zulke zware vormen aan dat Elif in het ziekenhuis belandt, terwijl
de broer die haar mishandelt zich aansluit bij een terroristische organisatie en besluit
om in Irak te gaan vechten. Het boek kent een open einde, dus hoe het nu afloopt
met de geliefden en of zij de kloof die blijkbaar tussen hun culturen gaapt weten te
overbruggen blijft de vraag - hoewel de positieve inzet van welwillende Nederlanders
en Turken die zich hard willen gaan maken voor integratie de lezer hoopvol zou
kunnen stemmen.

Lotte en Karima (2007) van Caja Cazemier is een feel good verhaal over de
Nederlandse Lotte en haar buurmeisje en beste vriendin Karima, van Marokkaanse
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afkomst. Hun totaal verschillende houding ten opzichte van jongens en vrijen drijft
de pubermeisjes in eerste instantie uit elkaar. Lotte omarmt haar pas ontdekte
seksualiteit en flirt en experimenteert enthousiast met jongens, terwijl Karima haar
verliefdheid op Lottes tweelingbroer Niek uit alle macht probeert te negeren. Lotte
vindt het maar hypocriet dat Karima niets met Niek mag beginnen, terwijl haar broer,
Fouad, wel Lottes vriendje kan zijn. Nadat de meisjes hun
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verschillen echter hebben leren respecteren, is de vriendschap weer even hecht als
vroeger.

Hou je van blauwe ogen (2007) van Robin David is het verhaal van de Vlaamse
Pieter en de van oorsprong Marokkaanse Rachid, die hun relatie geheim moeten
houden omdat Rachid de reactie van zijn familie vreest. Het is ook een typische
coming of age roman, waarin twee jongens volwassen worden en hun eigen weg in
het leven vinden - hoewel dat laatste Rachid onmogelijk gemaakt wordt: wanneer
zijn familie achter zijn relatie met Pieter komt, wordt hij naar Marokko gestuurd en
gedwongen te trouwen met een vrouw.

Eerwraak (2008) van Helen Vreeswijk is uitgegeven in België, maar speelt zich af
in het Nederlandse Tiel, met uitsluitend Nederlandse personages. Het boek wordt
gepresenteerd als misdaadroman en is een aflevering van detectiveserie. De Afghaanse
Letiva moet van haar vader en broers de familie-eer bewaren en komt in grote
problemen wanneer haar relatie met de Nederlandse Sam Visser bekend raakt. Ze
loopt meerdere malen weg van huis en duikt samen met Sam onder, maar haar familie
slaagt er toch in om haar weer terug naar huis te lokken. Slechts omdat er ondertussen
een politieonderzoek loopt naar de drugsdealende neef aan wie ze uitgehuwelijkt is,
kan de politie snel reageren wanneer haar familie haar probeert te vermoorden. Daarna
leven Letiva en Sam, zo blijkt uit het einde van de roman, nog lang en gelukkig.
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In Kussen tussen pita & friet (2010) van Evelien van Landeghem, ten slotte, krijgt
Maite, geboren zonder stem, een nieuw buurmeisje: de Turkse Moonisah. Moonisah
wordt mishandeld door haar vader en ontsnapt naar het huis van Maite, waar de
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twee meisjes een relatie beginnen. Als Moonisahs vader een pitazaak begint naast
het frietkot van Maites vader, is het niet alleen een cultuurkloof, maar ook de
commerciële strijd tussen hun vaders die tussen de meisjes in komt te staan. Moonisah
verzet zich eerst tegen de ‘verboden’ liefde die ze voor Maite voelt, maar geeft
uiteindelijk toe en samen lopen de meisjes van huis weg. Ze worden uiteindelijk
gevonden, Moonisah wordt uitgehuwelijkt en verdwijnt uit Maites leven.

Westerse redders en redding-plots
In de korte samenvattingen hierboven valt direct op hoe sterk de representatie van
‘islamitische’ jongeren in deze jeugdromans plaatsvindt binnen een frame van
problematiek als huiselijk geweld, uithuwelijking en een verstikkende traditionele
afkomst. Alle romans gaan over adolescenten en persoonlijke ontwikkeling en
volwassenwording zijn belangrijke thema's. Daarbij is persoonlijke ontplooiing voor
iemand van ‘islamitische’ afkomst bijna per definitie problematisch in bijna alle
teksten. Dat geldt bijvoorbeeld voor seksuele ontplooiing. Zo moeten Rachid uit Hou
je van blauwe ogen en Moonisah uit Kussen tussen pita & friet hun seksuele
geaardheid angstvallig geheim houden en worden zij uitgehuwelijkt zodra deze toch
uitkomt. En Karima en haar zussen in Lotte en Karima moeten bij hun Nederlandse
buurmeisje om seksuele voorlichting gaan vragen wanneer ze gaan trouwen, omdat
ze die informatie nergens anders vandaan kunnen halen. Het geldt ook voor
intellectuele ontplooiing. Letiva uit Eerwraak wordt van school weggehouden zodra
haar verliefdheid op Sam Vissers bekend wordt en kan daardoor geen eindexamen
doen. Rachid uit Hou je van blauwe ogen wordt nadrukkelijk neergezet als intelligent
en begaafd, maar mag in eerste instantie niet gaan studeren omdat zijn vader daar
het nut niet van inziet - pas na interventie van een tekenleraar die ‘kan praten als een
advocaat’ gaan zijn ouders akkoord met een studie architectuur (David, 2007, pp.
41-42). Uiteindelijk eindigt hij echter, teruggestuurd door zijn ouders naar Marokko,
als hulpje in een bakkerij (p. 119). Ook in Respect erkent de islamitische vader het
nut van onderwijs niet. Hij wil niet dat zijn dochter naar het VWO gaat, iets dat
volgens hem ‘eigenlijk niet kón voor een moslimmeisje’ (Hilterman, 2006, p. 15).
Dat Elif dat wel wil, maakt haar tot een uitzondering in haar
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familie. De manier waarop dat beschreven wordt, benadrukt opnieuw hoe beperkend
haar afkomst is:
Verder zat niemand van de familie op het vwo. Niemand wilde dat ook.
Echt niemand van hen had die grote interesse voor de dingen die zij altijd
in haar binnenste had voelen woelen. Waarom zouden ze ook? Het leven
ging toch wel zijn gangetje en je nek uitsteken boven de clan was ook niet
verstandig, dat voelde ze iedere dag. (p. 16)
Net als in Hou je van blauwe ogen is interventie van een Nederlandse leraar nodig
om de vaders van gedachten te laten veranderen: ‘na lang zeuren en veel hulp van
de leraar van groep acht was vader overstag gegaan’ (Hilterman 2006, p. 15). Daarbij
worden die vaders nadrukkelijk als islamitisch gerepresenteerd: Elifs vader is zo
gelovig dat hij weigert deel te nemen aan de carpool van de voetbalclub van zijn
zoontjes, want dan moet hij ‘ongelovigen in [zijn] auto’ dulden (p. 31) en Rachids
vader zit ‘in de moskeeraad’ (David, 2007, p. 17).
Dat zo'n Nederlandse leraar nodig is om de intellectuele ontwikkeling van een
‘islamitisch’ personage mogelijk te maken, doet denken aan een motief dat in de
filmwetenschap ‘white saviors’ wordt genoemd: ‘characters who rescue people of
color from dire circumstances because, for whatever reason, they cannot seem to do
it of their own accord’ (Schulz, 2014, p. 205). De leraar in de rol van ‘white savior’
is in Amerikaanse films vrij stereotiep (p. 207), maar speelt in de hierboven genoemde
romans slechts een bijrolletje. Toch komt wat ik in dit geval de Westerse redder zou
willen noemen, een ‘Nederlander’ of ‘Vlaming’ die een ‘islamitische’ jongen of
‘islamitisch’ meisje redt van de beperkingen van zijn of haar eigen afkomst, veelvuldig
voor in deze teksten. En veel van deze romans bevatten, met een verwante term, een
Westerse redding-plot: in het verhaal bewegen personages van ‘islamitische’ afkomst
zich van de onvrijheid van een ‘islamitisch’ bestaan naar de vrijheid van een ‘Vlaams’
of ‘Nederlands’ bestaan - dat dus als ideaal voorgesteld wordt. Daarbij worden zij
vaak geleid door zo'n Westerse redder.
Het nadrukkelijkst gebeurt dit in Respect. Op alle mogelijke manieren wordt in
deze roman het Turkse, islamitische milieu waarin Elif opgroeit
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neergezet als bekrompen, verstikkend en onvrij. Zo wordt Elif het ziekenhuis in
geslagen wanneer haar fundamentalistische broer haar in haar kamer vindt met een
biologieboek dat ze voor school moet lezen, met daarin een dwarsdoorsnede van een
penis (Hilterman, 2006, p. 86). Al aan het begin van de roman zien de lezers Elif dan
ook naar vrijheid verlangen, een vrijheid die Nederland haar zou kunnen brengen.
Elif denkt: ‘je kon zeggen wat je wilde van de Nederlandse mentaliteit, maar vrijuit
spreken was toch iets waardevols, iets waardoor je hart minder zwaar zou zijn’ (p.
17). Elif kan zich echter niet zelf bevrijden uit haar omstandigheden. Ze droomt dan
ook dat Charles, op wie ze verliefd is, zal afrekenen met haar streng gelovige en
gewelddadige broer Arif:
Ze droomde dat Arif met het boek [...] naar haar toe kwam gerend en haar
voor de ogen van de klas een afstraffing gaf. Het mooie was alleen dat
Charles haar kwam redden en dat hij Arif zo in een judogreep nam, dat
hij niets meer kon doen. Haar broer smeekte om genade, ook al was het
de ergste vernedering die hij van zijn leven te verduren had gekregen. (p.
46)
Elif heeft, met andere woorden, een ‘Nederlandse’ redder nodig om haar van haar
onderdrukking te bevrijden.
Het boek dat in bovenstaand citaat genoemd wordt, speelt een belangrijke rol in
het onderliggende Westerse redding-plot van Respect. Het gaat om De
Terroristenjaagster van Rita Katz. Dat is een werkelijk bestaand, enigszins
sensationalistisch boek van een controversiële auteur over hoe islamistische
terroristennetwerken zouden opereren in met name Amerika.3 In Respect valt iedereen
die dit boek leest de schellen van de ogen. Zo zegt de aimabele en vooruitstrevende
Umut, een oom van Elif: ‘door dit boek besefte ik dat we echt iets moeten doen aan
het gevaar waar dit boek over gaat. We moeten sámen iets doen tegen die dreiging
van moslimterroristen en dat islamisme’ (p. 60). En zo worden de Turken door
Nederlanders - die het boek onder hun aandacht brengen en ze aansporen het te lezen
- gered van het gevaar

3

In The New Yorker wordt bijvoorbeeld over Rita Katz geschreven: ‘the certainty and obsession
that make her a dedicated archivist also make her too eager to find plots where they don't
exist’ (Wallace-Wells, 2006).
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in hun eigen kring. Dat daar Nederlanders voor nodig zijn, wordt herhaaldelijk
benadrukt. Umut zegt bijvoorbeeld, na het boek besproken te hebben: ‘Voor ons
moslims is het heel moeilijk om over deze dingen te praten [...]. Daarom vind ik het
ook goed dat jullie [Charles en zijn vriend Willem] gekomen zijn!’ (p. 61).
Een beweging naar het Nederlandse wordt steeds weer aanbevolen in Respect, het
liefst bij monde van Turkse personages. Een tante zegt bijvoorbeeld tegen Elif, als
die klaagt over het feit dat bij Turkse gezinnen alleen vrouwen het huishouden doen:
‘Ooit worden de Turkse mannen net als Nederlandse kerels, hoor [...]. Ik heb er goede
hoop op’ (p. 42). En Umut weer: ‘Een deel van ons is toch langzamerhand Nederlander
aan het worden’. Dit laatste wordt als compliment gezegd over een islamitische leider
die ‘zijn achterban het moderne Nederland binnen wil leiden’ (p. 62). Het
‘Nederlandse’ wordt zo voorgesteld als een oplossing in zichzelf. Wanneer Elifs
agressieve broer Arif bijvoorbeeld gearresteerd wordt voor criminele activiteiten,
wordt geopperd dat een ‘integratiecursus’ hem kan helpen. Zo kan hij leren ‘beter
in de samenleving te [...] passen’ (p. 145) - maar daarmee wordt dus ook gesuggereerd
dat het feit dat hij niet geïntegreerd is - oftewel, niet Nederlands genoeg is - de oorzaak
van zijn criminaliteit is.
Westerse redding-plots komen ook elders voor, zij het niet zo nadrukkelijk als in
Respect. Opvallend is bijvoorbeeld het terugkerende thema van een vlucht uit een
‘islamitisch’ huis naar een ‘Nederlands’ of ‘Vlaams’ huis. Zowel Letiva in Eerwraak
als Moonisah in Kussen tussen pita & friet ontvluchten zo hun gewelddadige vaders.
In beide romans wordt het meisje vervolgens door de ‘Nederlandse’ of ‘Vlaamse’
ouders in bescherming genomen tegen familieleden die haar komen terughalen,
waarmee het ‘Westerse’ huis een toevluchtsoord voor het gevluchte ‘islamitische’
meisje wordt. Die notie van het ‘Nederlandse’ of ‘Vlaamse’ huis als plek van redding
is ook, alhoewel implicieter, te zien in Hou je van blauwe ogen. Daar wordt
gesuggereerd dat Rachid een beter mens wordt doordat hij in het ‘Vlaamse’ huis van
zijn vriendje Pieter voor zijn geaardheid kan uitkomen: ‘Rachid begon zich, wanneer
[Pieters] moeder er bij was, al wat soepeler te gedragen. Geen spectaculaire
ontwikkelingen hoor. Een glimlach, eens vluchtig een hand op Pieters schouder. Een
vooruitgang, toch?’ (David, 2006, p. 64) In dezelfde roman zijn het echter twee
Vlaamse homofobe politieagenten die, nadat zij
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de jongens vrijend in een bosje aangetroffen hebben, het einde van de relatie inluiden.
Zij lichten namelijk Rachids vader in, waarna de jongen naar Marokko gestuurd
wordt. Daarmee wordt een belangrijke functie van de Westerse redding-plot ontkracht.
In zijn pure vorm, is in zo'n plot namelijk de ‘Westerse’ samenleving voorgesteld
als vrij van de onderdrukking die in de ‘islamitische’ gemeenschap heerst: alsof
vrouwen in de ‘Nederlandse’ of ‘Vlaamse’ samenleving totaal niet onderdrukt worden
en homo's volledig vrij zijn. Een dergelijke simpele dichotomie wordt met de rol van
de politieagenten in Hou je van blauwe ogen onmogelijk gemaakt en daarmee
verdwijnt een belangrijke onderliggende functie van de Westerse redding-plot:
‘Nederland’ of ‘Vlaanderen’ vrijpleiten van het soort onderdrukking waarmee
minderheden in eigen kring te maken krijgen.
In Lotte en Karima wordt de Westerse redding-plot zelfs expliciet ontkracht. In
deze roman probeert Lotte, als een echte ‘Nederlandse’ redder, haar Marokkaanse
vriendinnetje Karima in te laten zien dat ze zich los moet maken van haar achtergrond.
Ze stelt haar kamer als veilige plek voor, waar Karima Lottes broer Niek, op wie ze
verliefd is, kan ontmoeten. Karima wijst dit ‘Nederlandse’ toevluchtsoord echter af,
want: ‘Ik wíl niet’ (Cazemier, 2007, p. 73). Anders dan de meeste andere islamitische
meisjes in deze romans heeft Karima daarmee nadrukkelijk agency: zij kiest er zelf
voor om zich niet aan de regels van de islam te onttrekken. Zij wordt overigens ook
niet, zoals andere personages in haar situatie, mishandeld. En wanneer Lotte tegen
haar mentor zegt dat ze het Karima zo gunt ‘om verkering te krijgen’, antwoordt die:
‘Dat is goed bedoeld van je, maar ik weet niet of je haar kunt overhalen.
Het hoort bij haar geloof en het is een lange traditie. Ook al verandert er
wel wat. Steeds meer moslima's verzetten zich tegen die dubbele moraal
en willen meer vrijheid, ook op dit gebied.’
‘Dat vind ik heel goed van ze!’ zei Lotte.
Mevrouw de Jager knikte nadenkend. ‘Zij willen meer ruimte om zich
voor te bereiden op een huwelijksrelatie. Maar als jouw vriendin daarin
niet mee wil gaan, dan moet je daar respect voor hebben.’ (p. 130)
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Bij monde van een sympathieke autoriteitsfiguur krijgt de lezer zo een alternatief
voor een Westerse redding-plot aangeboden: de dubbele moraal kan alleen door
moslima's zelf doorbroken worden. Ook hier krijgt Karima dus zelf agency toebedacht;
zij hoeft niet gered te worden.
De liefdesverhalen in deze romans verlopen dus regelmatig volgens het stramien
van een Westerse redding-plot: de liefde van vooral islamitische meisjes voor
Nederlandse of Vlaamse jongens en meisjes laat hen in aanraking komen met vrijheid.
De westerse geliefde vervult daarbij de rol van redder, die hen verlost van hun onvrije,
vaak gewelddadige achtergrond. Een aantal romans plaatst echter nadrukkelijk
vraagtekens bij dit thema van de Nederlandse of Vlaamse redder en ontkracht de
noodzakelijkheid van een ‘Westerse redding’.

Onderdrukkende en onderdrukte moslims, vrijzinnige Nederlanders en
Vlamingen
De tegenstelling van de islamitische achtergrond als bekrompen en benauwend en
de Nederlandse samenleving als vrij en bevrijdend bepaalt in hoge mate de
liefdesrelaties die in deze romans centraal staan. In vrijwel alle gevallen waarin één
van de partners een ‘islamitisch’ meisje is, wordt de religieuze achtergrond van dit
meisje sterk benadrukt. Vaak wordt al bij de eerste beschrijving van het meisje haar
hoofddoek expliciet genoemd. In Respect is dat zelfs in de eerste zin, waarin
beschreven wordt hoe Elif naar Charles zit te gluren: ‘Vanonder de rand van haar
hoofddoek kon ze hem in de meeste lessen precies zien zitten’ (Hilterman, 2006, p.
5). Het woord ‘hoofddoek’ zal in een in 2006 verschenen tekst al snel functioneren
als wat ik elders een signaalwoord heb genoemd: een woord waarbij zowel het woord
zelf, als het concept waar het naar verwijst onderwerpen van felle discussies zijn in
de tijd waarin de tekst verschijnt. Door dergelijke woorden in literaire teksten te
gebruiken, gaan die discussies als het ware deel uitmaken van de tekst zelf.
‘Hoofddoek’ is zo'n signaalwoord, omdat het in discussies over integratie en de
problematische verhouding tussen ‘het westen’ en ‘de wereld van de islam’ vaak
functioneert als een pars pro toto voor de islam (Moenandar, 2013, p. 36). Niet alleen
de islamitische religie, maar de hele contemporaine problematiek rond de
aanwezigheid van moslims in Neder-
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land wordt zo al aan het begin van de tekst deel van het verhaal en gekoppeld aan
Elif.
De nadruk op de hoofddoek is in deze boeken groot. De verliefde Maite in Kussen
tussen pita & friet ‘benijdde zelfs de hoofddoek die langs [Moonisahs] gezicht streelde
en haar zwarte haar in toom hield’ (Van Landeghem, 2010, p. 39). Terwijl de
hoofddoek hier bijna iets erotisch krijgt, moet Charles in Respect juist niets hebben
van de hoofddoek die Elif draagt. Wanneer hij haar het eerst zonder hoofddoek ziet,
fascineert hem dat:
Charles moest aldoor naar haar haren kijken. Mooi glanzend haar dat licht
krullend over haar schouders golfde. Haar gezicht was ineens nóg mooier
zo. Het klopte dus wel dat een hoofddoek meisjes minder aantrekkelijk
maakte. (Hilterman, 2006, p. 59)
Het afdoen van de hoofddoek komt ook in andere romans als belangrijk moment
voor. In Eerwraak gebeurt dit tijdens een vrijpartij en er wordt nadrukkelijk op
ingegaan:
Er was even een weifeling, maar toen maakte ze met trillende vingers haar
hoofddoek los. Langzaam gleed de zijde van haar hoofd en onthulde haar
golvende, bruine haar. Ze beet op haar lip en peilde met ingehouden adem
zijn reactie terwijl ze haar blouse losknoopte. Haar hart bonkte tegen haar
ribben en een warme gloed kolkte en raaste door haar lijf. Hij gaapte haar
met een hongerige blik aan, zijn mond iets geopend. (Vreeswijk, 2008,
pp. 65-66)
Opvallend is daarbij dat in veel gevallen het islamitische meisje haar hoofddoek
afdoet zodra ze aan de controle van haar vader en eventueel broers ontsnapt is. In
Respect en Kussen tussen pita & friet representeert de hoofddoek op die manier - net
als in het publieke debat in Nederland en Vlaanderen - de onderdrukking van de
vrouw, die samen met die hoofddoek verdwijnt. In Kussen tussen pita & friet vluchten
Moonisah en Maite naar Parijs, waar ‘Moonisah zonder hoofddoek’ de straat op gaat
en nadrukkelijk de leiding neemt. Met het verdwijnen van haar hoofddoek, komt de
daadkracht (Landeghem, 2010, pp. 121-125).
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Karima uit Lotte en Karima krijgt ook in dit opzicht weer aanzienlijk meer agency
dan islamitische meisjes uit de andere boeken. Anders dan in bijvoorbeeld Respect
wordt de afkeuring van de hoofddoek door een Nederlands personage gezet tegenover
het feit dat het dragen ervan Karima's eigen - zij het door haar geloof voorgeschreven
- beslissing is:
Lotte wist het nog heel goed toen Karima een hoofddoek ging dragen. Ze
had het zo jammer gevonden van dat mooie donkere haar. Al wist ze best
dat het Karima's eigen keus was: alles bedekken behalve haar handen en
gezicht. ‘Zo wil mijn geloof dat.’ Ze hoorde het Karima nog zeggen.
(Cazemier, 2007, p. 27)
Karima is dan ook het enige ‘islamitische’ meisje in deze boeken dat haar hoofddoek
niet afdoet - ook niet in het bijzijn van de Nederlandse jongen op wie ze verliefd is,
Lottes broer Niek.
De ‘islamitische’ jongens die liefdesrelaties aangaan met ‘Nederlandse’ meisjes
of jongens lijken een stuk vrijer te zijn dan ‘islamitische’ meisjes. Rachid uit Hou je
van blauwe ogen, Rachid uit De vijfde jongen en Fouad in Lotte en Karima gaan in
eerste instantie zonder daar een probleem van te maken een relatie met een
‘Nederlander’ of ‘Vlaming’ aan. In Hou je van blauwe ogen probeert Rachid
vervolgens wel angstvallig de relatie geheim te houden, wat de benauwde aard van
zijn islamitische afkomst toch weer benadrukt. Die geheimhouding is er ook in De
vijfde jongen, maar daar lijkt deze veel meer voort te komen uit het feit dat Rachid
daar op de vlucht is voor de jongens waar hij vroeger mee in een criminele bende
zat, dan dat hij zich schuil moet houden voor zijn familie.
Naarmate het verhaal vordert, blijkt dit gemak waarmee de jongens relaties aangaan
met ‘Nederlanders’ of ‘Vlamingen’ echter schijn. Allemaal gaan ze ervan uit later
wel te trouwen met een Marokkaans meisje. Fouad vertelt zijn vriendinnetje Lotte
uitgebreid over de vrouw die hij later wil: een Marokkaans meisje, dat zich moet
bedekken, niet mag werken en maagd moet zijn (pp. 114-115). Interessant daarbij
is dat Lottes relatie met Fouad in Lotte en Karima als spiegelplot fungeert voor de
verliefdheid tussen Karima en Niek en vooral lijkt te dienen als illustratie van
hypocrisie binnen Marokkaanse kringen. Terwijl Karima steeds benadrukt dat zij
maagd moet blijven
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tot het huwelijk, kan Fouad vrijelijk relaties met Nederlandse meisjes aangaan, ook
al zal hij uiteindelijk toch trouwen.
Voor Rachid in Hou je van blauwe ogen is trouwen met een Marokkaanse meer
een verplichting van zijn ouders, maar hij wil zich daar niet aan onttrekken: ‘Later
ga ik trouwen en kinderen krijgen. Zoals iedereen’ (David, 2007, p. 81) zegt ook hij
tegen zijn geliefde, Pieter. En zelfs Rachid in De vijfde jongen is hier stellig over
tegen zijn vriend Cas: ‘Over een jaar of wat wil ik trouwen. Ik weet nog niet wanneer.
Ik wil wel een eigen familie. Jij?’ (Brooijmans, 2005, p. 273). Juist bij hem is dit
opvallend, omdat zowel hij als zijn zus Benazir in vergelijking met de andere
personages van ‘islamitische’ afkomst zeer vrijgevochten zijn. Benazir vrijt zelfs
met haar Nederlandse vriend op haar kamer - wat oogluikend toegestaan wordt door
haar ouders. De onmogelijkheid van contact tussen ‘Nederlanders’ of ‘Vlamingen’
en ‘moslims’ in ‘islamitische’ huizen is in de andere boeken juist een thema (zie ook
hieronder). In alle gevallen zien de ‘islamitische’ jongens dus, net als de ‘islamitische’
meisjes, een relatie met een ‘Nederlander’ of ‘Vlaming’ eigenlijk als onmogelijk.
Niet omdat het hen verboden wordt, maar omdat zij zich uiteindelijk zelf aan banden
wensen te leggen.
Rond de centrale personages en hun liefdesrelaties komen in deze romans steeds
dezelfde soort secundaire personages voor, die iets van sjablonen hebben:
gewelddadige, fundamentalistische vaders en broers, criminele Turkse of Marokkaanse
jongens, passieve, gehoofddoekte moeders die hun dochters bezweren dat ze zich
beter neer kunnen leggen bij hun lot en vrijzinnige ‘Nederlandse’ ouders die alles
goed vinden en hun kinderen als gelijken behandelen - in sterk contrast met de
‘islamitische’ ouders. Alle ‘islamitische’ meisjes worden door hun vaders en broers
geslagen, behalve Benazir in De vijfde jongen. Maar ook zij heeft een vader die
constant met geweld dreigt en zich op Allah en de Koran beroept. In deze roman
wordt het sjabloon echter kritisch bekeken en genuanceerd: de vader van Rachid en
Benazir is niet een doorsnee fundamentalist, hij drinkt en staat van alles toe in zijn
huis, terwijl zijn vrouw zich na haar komst naar Nederland langzamerhand steeds
vrijer is gaan bewegen en uiteindelijk ook haar hoofddoek afgedaan heeft. Zijn
gewelddadige karakter lijkt veel meer voort te komen uit een verlies aan autoriteit
in Nederland dan uit een diepgeworteld geloofsbesef.
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De liefdesrelaties in deze jeugdromans blijken vaak onmogelijke liefdes te zijn:
slechts in één roman (Eerwraak) wordt expliciet beschreven dat de geliefden bij
elkaar kunnen blijven - en dat slechts nadat Letiva bijna vermoord is door haar broers
en vader en rigoureus alle contact met haar familie verbroken heeft. Twee romans Respect en De vijfde jongen - hebben een open einde dat hoopvol stemt. In alle andere
romans drijven de scherpe grenzen tussen de culturen waartoe de jongeren behoren
hen uiteindelijk uiteen. Dat wil zeggen: vooral de scherpe grens die vaders en broers
- en in het geval van Lotte en Karima, Karima zelf - rond de eigen cultuur trekken,
maakt deze relaties onmogelijk. ‘Nederlandse’ en ‘Vlaamse’ ouders werpen minder
hoge obstakels op. Pieters moeder in Hou je van blauwe ogen is weliswaar bezorgd
vanwege zijn relatie met Rachid, maar dat is omdat zij van haar werk bij de sociale
dienst een jongen kent die ‘bont en blauw geslagen’ was omdat hij iets met een
‘Belgische jongen’ had gehad (Vreeswijk, 2008, p. 31). Anders dan ‘islamitische’
ouders heeft zij dus niet per definitie iets tegen een jongen uit een andere cultuur,
maar vreest slechts de mogelijke gewelddadige gevolgen. Slechts in Eerwraak waarin sowieso opvallend veel racistische personages voorkomen die zich tegen
moslims keren - zijn de vooroordelen wederzijds. Zo zegt Sam Vissers vader over
diens Afghaanse vriendin: ‘Ze zijn niet zoals jij en ik [...]. Het zijn moslims en die
denken anders, praten anders en eten anders. Er zijn genoeg meisjes en jij moet een
moslim uitkiezen. Doe je dat om ons te pesten?’ En over zijn moeder lezen we: ‘Dit
meisje was zo verschrikkelijk anders [...]. Het stond voor Tine vast dat deze oosterse
schone met haar vreemde rituelen Sam onmogelijk gelukkig kon maken. Ze zou
alleen maar ellende en verdriet brengen’ (p. 225). Uiteindelijk helpen Sams ouders
echter toch Letiva te vluchten voor haar familie.
De tegenstellingen tussen ‘Nederlands’ of ‘Vlaams’ als vrij en ‘islamitisch’ als
onderdrukkend komen zo ook in de personages en de verhoudingen tussen hen naar
voren, in vrijwel alle romans. Sommige romans, zoals Lotte en Karima, nuanceren
dat weliswaar, en bijvoorbeeld Eerwraak plaatst westers racisme tegenover de
islamitische haat voor het ‘Nederlandse’ en ‘Vlaamse’. Deze dichotomie blijft echter
in vrijwel alle boeken toch overeind. Daarmee wordt ook het eerder genoemde
Westerse redding-plot versterkt.
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Bedreigende islamitische ruimtes, vrije Westerse ruimtes
De Westerse redding-plot wordt ook benadrukt door het feit dat de beweging van de
islamitische ruimte naar de Nederlandse ruimte er één van bevrijding is. In De vijfde
jongen beschrijft de moeder van Benazir en Rachid hoe het voor haar was om voor
het eerst in Nederlandse huizen te komen:
[Ze] moest wennen aan de luxekeukens, aan de glanzende auto's, aan de
elegante vrouwen bij wie ze werkte. [...] Vele uren per week maakte ze
op ontelbare adressen schoon in die eerste tijd en ze waande zich op een
andere planeet. Ze vond de manier van leven zo vrolijk hier, zo vrij en los.
(Brooijmans, 2005, p. 54)
Dit verblijf in ‘Nederlandse’ huizen heeft een positief effect op haar. Langzaam
emancipeert ze en door het boek heen wordt benadrukt hoe vooruitstrevend zij is
vergeleken met haar man. Het ‘Nederlandse’ of ‘Vlaamse’ huis als een plek waar
vrijheid heerst, een thema dat ik hierboven al besprak, komt in vrijwel alle boeken
terug. Pieter in Hou je van blauwe ogen zegt daarover trots tegen Rachid, die zich
verbaast over het feit dat zij gewoon kunnen vrijen op Pieters kamer terwijl zijn
ouders het weten: ‘Dat heet vrijheid, lieve Rachid. Vrijheid is het hoogste goed’
(David, 2007, p. 62).
Daartegenover staan benauwende, of zelfs ronduit bedreigende islamitische ruimtes.
Die tegenstelling tussen de Nederlandse ruimte als veilig en islamitische ruimte als
bedreigend wordt in Respect flink aangezet door eerst een beschrijving te geven van
het ‘Nederlandse’ ziekenhuis (het niet-Turkse karakter van deze ruimte wordt
benadrukt wanneer Elif denkt: ‘gelukkig, er lagen geen andere Turkse vrouwen’
(Hilterman, 2006, p. 87)), waar de door haar broer mishandelde Elif omringd wordt
door de goede zorgen van zusters en een maatschappelijk werkster. Direct daarop
wordt beschreven hoe haar geliefde, Charles, naar een moskee gaat. Hij wordt
wantrouwend bejegend door de aanwezigen: ‘In hun eigen taal smoesden [drie
jongens] een tijdje onder elkaar. De oudere mannen keken en vroegen wat er aan de
hand was. Alles in hun taal. Niets was ervan te begrijpen. Alleen hun spottende ogen
waren duidelijk’ (p. 92). Niemand wil met hem praten en als hij daarover zijn beklag
doet, krijgt hij te horen dat hij maar Arabisch moet
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leren. Charles is daar woedend over: ‘Arabisch leren om een godsdienstoefening in
zijn eigen stad te begrijpen! Hoe kwam die man erop! Het idee! Als hijzelf eens
Nederlands ging leren [de imam kan nauwelijks Nederlands, SJM]! Maar dat mocht
je natuurlijk niet zeggen’ (p. 93). Die laatste zin is een opmerkelijke toevoeging, ten
eerste omdat dit Charles' gedachten zijn en niet iets dat gezegd wordt - en dus ook
niet verboden kan worden, maar vooral omdat het als zinsnede ook een signaalwoord
is: ‘Dat mag je natuurlijk niet zeggen’ is bijna een standaard zinsnede geworden,
volgend op kritiek op de islam en de aanwezigheid van islamitische migranten in
Nederland. De idee erachter is dat het in Nederland not done zou zijn om dergelijke
kritiek te leveren en dat dit de vrijheid van meningsuiting zou beperken. Dat Charles
dit in de moskee denkt, benadrukt dus nogmaals het onvrije karakter van deze ruimte
- en het gevaar dat die onvrijheid zal overslaan naar de rest van de samenleving. Zijn
conclusie is dan ook: ‘Er moest nog veel aan integratie gedaan worden, maar in zo'n
moskee was het te moeilijk. De voetbaltraining was een stuk leuker’ (idem).
Aangezien die voetbaltraining in een ‘Nederlandse’ ruimte plaatsvindt (de ‘moslims’
in dit boek weigeren immers een bijdrage te leveren, zoals de hierboven genoemde
vader die geen ongelovigen in zijn auto wil en daarom de jongens niet, zoals de
Nederlandse ouders, rondbrengt), wordt ook hier niet alleen de vrijheid, maar zelfs
de superioriteit van de Nederlandse ruimte benadrukt.
Het ‘islamitische’ huis is in veel boeken de locatie waar geweld plaatsvindt en
waar meisjes worden opgesloten (Respect, Eerwraak en Kussen tussen pita & friet).
Net als in de beschrijving van Charles' bezoek aan een moskee hierboven, worden
momenten waarop een ‘Nederlander’ of ‘Vlaming’ in zo'n huis op bezoek komt benut
om dit benauwende karakter van de islamitische ruimte te benadrukken. Waar
‘islamitische’ personages in ‘Nederlandse’ of ‘Vlaamse’ huizen veilig en vrij zijn,
voelen ‘Nederlandse’ of ‘Vlaamse’ personages zich in ‘islamitische’ huizen juist
nadrukkelijk niet op hun gemak. Maite in Kussen tussen pita & friet aarzelt dan ook
om zo'n huis binnen te gaan: ‘Op de drempel van Moonisah's huis stokt Maite. Zo
meteen stapt ze een andere wereld binnen, althans zo voelt ze dat’ (Van Landeghem,
2010, p. 33). Wanneer ze de vader van Moonisah de hand schudt, lezen we: ‘[ze]
voelt [...] de kracht die erin schuilgaat. Met die hand slaat hij zijn dochter’ (p. 34).
Alles is vreemd en dreigend en de lucht van zweetvoeten en ‘oksel-
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geur’ doen Maite ‘kokhalzen’ (p. 35). Zelfs de baklava die ze aangeboden krijgt heeft
iets dreigends: ‘de zoetheid overvalt haar [...]. Dat mijn tanden er niet onmiddellijk
uitvallen is een wonder, denkt Maite’ (idem). Voor de leerplichtambtenaar die in
Eerwraak komt kijken waarom de door haar ouders opgesloten Letiva niet meer naar
school komt, is de dreiging concreter. Letiva's vader bejegent haar agressief en zij
‘voelde zich ietwat geïntimideerd’. Letiva durft niets tegen haar te zeggen terwijl
‘haar vader tierend en met woeste ogen naast haar stond’ (Vreeswijk, 2008, p. 135)
en uiteindelijk wordt ze verjaagd: ‘“Eruit!” bulderde Hamid [Letiva's vader, SJM]
en de ambtenaar vertrok’ (idem). Het heeft alles van een Westerse redding-plot, maar
dan één die stukloopt op de agressie van een ‘islamitische’ vader - waarmee de
noodzaak van de redding overigens wel extra benadrukt wordt.
Daartegenover staat overigens een aantal ‘islamitische’ huizen die juist nadrukkelijk
als ‘gezellig’ neergezet worden. De Nederlandse vrienden van Benazir en Rachid
worden hartelijk door hun moeder ontvangen. Terwijl Maite in Kussen tussen pita
& friet onthaald wordt op baklava, dat onaantrekkelijk als ‘een plakkerige brij gebak’
beschreven wordt (Van Landeghem, 2010, p. 35), krijgen de Nederlanders hier iets
minder vreemds voorgeschoteld: ‘Engelse thee, daar houden jullie toch van? En echte
Hollandse koekjes’ (Brooijmans, 2005, p. 41). Het huis van Rachid is nadrukkelijk
‘vreemder’ maar daarom niet minder gezellig wanneer Pieter een bezoek aan hem
brengt:
Bij hem thuis waren de muren steriel wit. Hier hadden ze warme kleuren,
van oker tot bordeaux, met tegelmozaïeken en in de hoeken Arabische
motieven. Het plafond was van cederhout. Het leek wel een klein paleisje
uit het land van duizend en één nacht. [Rachids moeder] verdween in de
keuken en kwam terug met enkele glaasjes en een schotel koekjes. Heerlijke
koekjes met amandelspijs druipend van de honing en bestrooid met
amandelzaadjes. (David, 2007, p. 69)
Hier overheerst juist een wat oriëntalistische ervaring van het ‘islamitische’ huis als
vreemd maar wel aangenaam, enigszins overweldigend maar op een positieve manier.
En ook Lotte in Lotte en Karima valt de gezelligheid bij haar
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vriendin op als ze haar tijdens een ramadanontbijt bezoekt (Cazemier, 2007, p. 41).
Toch worden deze ‘islamitische’ huizen daarmee niet onverdeeld positieve ruimtes.
Na de hartelijke ontvangst door de moeder in De vijfde jongen slaat de sfeer met de
komst van de vader om. Cas is er getuige van hoe Rachid door zijn vader bedreigd
wordt omdat die het niet vertrouwt wanneer hij hoort dat zijn zoon bij een vechtpartij
Cas bijgestaan heeft: ‘Je zoekt het op [...]. Als je maar zorgt dat de politie hier nooit
meer aanbelt. Ik breek je botten, jongen, als de uniformen hier komen vertellen dat
jij hebt gevochten’ (Brooijmans, 2005, p. 46). En Pieter moet uiteindelijk het huis
van Rachid halsoverkop verlaten nadat diens zus ontdekt heeft dat de jongens in
Rachids kamer gevreeën hebben (David, 2007, pp. 74-75). En wanneer Lotte in
Karima's huis de soap Goede tijden, slechte tijden kijkt, wordt tot Lottes ongenoegen
het kanaal veranderd als een vrijscène getoond wordt en ze denkt: ‘Geen jongens
voor Karima. Zelfs niet op tv’ (Cazemier, 2007, p. 29). Zo worden uiteindelijk ook
deze huizen omgeven door een zweem van dreiging en verbod.

Concluderend
Het naast elkaar zetten van een ‘moslim’ en een ‘Nederlander’ of ‘Vlaming’ in een
liefdesrelatie lijkt dus verhaaltechnisch inderdaad interessant, vanwege
maatschappelijke problematiek die erdoor het verhaal ingehaald wordt en de daaruit
voortvloeiende spanningen tussen personages. Beschavingen botsen in al deze romans
en in veel ervan wordt deze botsing flink aangezet. Met de keuze voor deze specifieke
‘botspartners’ en de wijze waarop ze geframed worden, gebeurt er echter meer dan
alleen maar het creëren van narratieve spanning. In veel teksten wordt het verhaal
bepaald door een Westerse redding-plot, vaak geleid door een bijbehorende
‘Nederlandse’ of ‘Vlaamse’ redder en in de vorm van een beweging van een onvrije
‘islamitische’ ruimte naar een ‘vrije’ Westerse ruimte. Het valt op hoezeer
maatschappelijke stereotypen in de vorm van personages optreden.
Fundamentalistische vaders, criminele jonge Turken of Marokkanen, schuchtere
meisjes met hoofddoeken en vrijzinnige en tolerante Nederlanders. Een uitzondering
als oom Umut in Respect lijkt daarbij nog eerder bedoeld om de regel te
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bevestigen, dan om de stereotypen te nuanceren. Daarbij moet overigens wel gezegd
worden dat de Westerse redding-plot in een aantal teksten nadrukkelijk ingebed
wordt in een kritischer geheel. Hierboven ben ik ingegaan op de wijze waarop teksten
als Lotte en Karima of Hou je van blauwe ogen dit doen. Het overheersende beeld de islam als een ‘onvrije’ en ‘Nederland’ of ‘Vlaanderen’ als een ‘vrije’ cultuur blijft echter overheersen. En daarmee lijkt de botsing dus ook bijna onvermijdelijk.
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Wat je niet kraakt, maakt je sterker
Roma en Sinti in de hedendaagse Nederlandstalige jeugdliteratuur
Sara Van den Bossche
Jaarlijks wordt op 8 april International Roma(ni) Day gevierd, dan wordt de eigenheid
van de Romacultuur in de verf gezet. De dag markeert de aanname in 1990 van de
naam Roma als alternatief voor gypsy (‘zigeuner’ in het Nederlands), een term met
een erg negatieve bijklank, die als beledigend wordt opgevat.1 16 mei is eveneens
een datum met veel betekenis voor de Roma. Op die dag, die bekend staat als Romani
Resistance Day, herdenken ze de opstand van Roma-gevangenen in het
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau op 16 mei 1944.2 Beide dagen staan (deels)
in het teken van antiziganisme en de nazi-vervolging van hun volk. Samen met de
Sinti, een verwante stam,3 behoren de Roma immers tot de meest bekritiseerde en
vervolgde bevolkingsgroepen in Europa.
Literatuur heeft een groot aandeel in het verspreiden en in stand houden van
vooroordelen tegenover deze (en andere) etniciteiten. Daarop wijzen Brian W. Sturm
en Meghan Gaherty (2013), die de representatie van de Roma in Amerikaanse
jeugdliteratuur bestudeerden. Zij gaven hun studie de niet mis te verstane titel The
Door Has Never Opened for Us mee en stellen: ‘The Roma, also known as gypsies,
are among the most persecuted ethnic

1

2
3

Zie
https://romediafoundation.wordpress.com/2016/04/08/opre-roma-worldwide-celebration-of-international-roma-day/,
geraadpleegd op 19 april 2017. Zie ook http://www.art1.nl/nprd/factsheets/roma_en_sinti.pdf
(geraadpleegd op 19 april 2017), een overzicht van feiten opgesteld door NPRD, het Nationaal
Platform voor overleg en samenwerking tegen Racisme en Discriminatie. Om die reden, en
om te markeren dat het woord staat voor een cultureel-literair construct, wordt ‘zigeuner’ in
dit artikel tussen aanhalingstekens weergegeven.
Zie https://romediafoundation.wordpress.com/2016/05/16/16-may-romani-resistance-day/,
geraadpleegd op 19 april 2017.
Volgens verschillende bronnen zijn de Sinti in Nederland in vergelijking met de Roma ruim
in de meerderheid. Zie http://www.art1.nl/nprd/factsheets/roma_en_sinti.pdf, geraadpleegd
op 19 april 2017.
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groups of Europe, and the impact can be seen in literature dating back centuries’ (p.
105). Tegelijk is het lot van de Roma en Sinti in de Nederlandse en Vlaamse
geschiedenis een nagenoeg lege pagina. Net om die reden wordt het in bijvoorbeeld
de Vergeten oorlog-reeks van uitgeverij Leopold onder de aandacht gebracht met
het boek Opgejaagd (2009) van Lydia Rood.4
In het licht van de overkoepelende focus op culturele diversiteit in dit nummer
kon een analyse van de beeldvorming rond een van de meest gemarginaliseerde en
veronachtzaamde groepen in onze maatschappij dan ook niet ontbreken. Daarom ga
ik in dit artikel op zoek naar het beeld van Roma en Sinti dat via hedendaagse
Nederlandse en Vlaamse jeugdliteratuur doorgegeven wordt. Handvatten daarvoor
vond ik in onderzoek over dit onderwerp uit het buitenland - als rondtrekkende volken
waren Roma en Sinti niet gebonden aan een enkele natie, daardoor is hun
beeldvorming dat evenmin. Voor dit onderzoek heb ik daarom Duitse, Amerikaanse
en Zweedse studies geraadpleegd. Deze bieden een leidraad, in de vorm van
terugkerende thema's en motieven, aan de hand waarvan ik mijn eigen besprekingen
van vijf recente romans met Roma of Sinti als hoofdrolspelers zal vormgeven.

Beeldvorming over Roma en Sinti: Onbekend maakt onbemind
‘Gypsies exist through images and images create gypsies,’ stelt imagoloog Jean
Kommers (2007, p. 172). ‘Zigeuners’ bestaan als beelden, ze worden erdoor gecreëerd.
Waar dit op neerkomt, is dat ‘zigeuners’ an sich niet bestaan, maar dat ze louter
exponenten van de verbeelding van buitenstaanders zijn. Er is dus geen betere manier
om de beeldvorming over Roma en Sinti te analyseren dan aan de hand van literaire
teksten. Vooraleer ik met die teksten aan de slag ga, wil ik echter even stilstaan bij
de consequenties van bovenstaande stelling.

4

Zie https://www.leopold.nl/thema/vergeten-oorlog/, geraadpleegd op 4 mei 2017. Opgejaagd
zal in deze bijdrage, samen met nog vier titels die los staan van de reeks, onder de loep
genomen worden.
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Een delicate kwestie
‘Initially misunderstood, the origin and culture of the Roma is now far better known
by experts, though still distorted and mysterious to most people’, schrijven Sturm
en Gaherty (p. 105). Globaal genomen is de kennis die niet-Roma en -Sinti over deze
groepen hebben eerder beperkt. Sturm en Gaherty (p. 105) wijzen er op dat dergelijke
onwetendheid een vruchtbare voedingsbodem is voor vooroordelen en
onverdraagzaamheid: onbekend maakt immers onbemind. De vraag is welke ideeën
zoal dat beeld bepalen. Sturm en Gaherty (p. 105) leggen uit dat Roma en Sinti in
die bevooroordeelde zienswijze doorgaans gereduceerd worden tot rondtrekkende
dieven en leugenaars. In deze bijdrage wil ik de beeldvorming verder in kaart brengen.
Een ideaal uitgangspunt daarvoor is de imagologie, die het ontstaan en de verspreiding
van nationale en culturele stereotypen in de literatuur bestudeert.5 In het standaardwerk
Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National
Characters (2007) worden Roma en Sinti onder de noemer ‘gypsies’ behandeld.
Auteur Jean Kommers (2007, p. 171) plaatst bij deze keuze de expliciete kanttekening
dat dat etiket ongepast en oneerbiedig is, maar dat het nu eenmaal de gangbare term
is in het door stereotypen gekleurde literaire discours dat in de imagologie onderzocht
wordt. Er is dus een probleem met de term ‘gypsy’/‘zigeuner’, waarvan Kommers
de essentie treffend vat wanneer hij verklaart dat, hoewel ‘zigeuners’ enkel in beelden
bestaan, ze er niet tot teruggebracht kunnen worden: ‘This is not to say, of course,
that gypsies can be reduced to images, for such a reduction could result in ignoring
social practices that marked - and often disfigured - the lives of many people up to
our times’ (p. 172; mijn cursivering). De benaming ‘zigeuner’ herleidt de eigenheid
van een etnische groep tot een paar essentialistische kenmerken, die onrecht doen
aan de beleving van individuele leden van die groep en vooral aan de manier waarop
zij vaak onrechtvaardig behandeld werden - en nog steeds worden. Om die reden is
de term problematisch.
Dat ‘gypsies’ en ‘zigeuners’ zulke beladen benamingen zijn, die door de Roma
en Sinti afgewezen worden, is dus een gevolg van de aanhoudende discrepantie tussen
hoe zij zichzelf zien en hoe ze door anderen gezien

5

Zie Literatuur zonder leeftijd, 96 (2015), een themanummer over imagologie in de
jeugdliteratuur.
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worden. Hoe is deze situatie kunnen ontstaan? Sturm en Gaherty (2013) stellen vast
dat foute veronderstellingen en vooroordelen tegenover Roma en Sinti (blijven)
bestaan omwille van een gebrek aan kennis en begrip (p. 106) en leggen uit dat
buitenstaanders moeilijk grip krijgen op waar zij voor staan: ‘The Roma have an
oral, rather than written, tradition and strongly value separation from non-Roma or
gadje,6 which most likely contributed to the misunderstandings and perversions of
their culture that began to appear in European literature’ (p. 106).7 In hun ogen kunnen
vooroordelen bovendien woekeren omwille van ‘[t]he treatment of gypsies as a
behavioral group, rather than an ethnicity’ (p. 106). De moeilijkheid is dat outsiders
‘Roma’ en ‘Sinti’ doorgaans niet als etnische identiteiten beschouwen, maar steeds
teruggrijpen naar het label ‘zigeuner’ als synoniem voor typische gedragspatronen
en kenmerkende gedragseigenschappen. Kommers laat zien dat we een gelijkaardige
opvatting kunnen terugvinden in de belangrijkste academische studie over het
onderwerp, In Search of the True Gypsy: From Enlightenment to Final Solution
(1997) van Wim Willems. Willems verklaart dat het beeld van ‘de zigeuner’ dat leeft
in de Westerse verbeelding - gesteund op literaire zowel als wetenschappelijke
bronnen - eigenlijk een fata morgana is. De ‘zigeuner’ is onvatbaar, want onbestaand
(Kommers, 2007, p. 173).

6

7

Omdat de Roma en Sinti hun taal niet of amper schrijven, bestaat er geen vastgelegde
spellingswijze voor de term. Ik volg de verschillende literaire teksten die aan bod komen in
hun spelling en hanteer in mijn eigen bespreking de spelling gadje, naar analogie met de
Engelstalige onderzoeksliteratuur.
In een ‘factsheet’ getiteld ‘Roma en Sinti in Nederland’ van het NPRD, het Nationaal Platform
voor overleg en samenwerking tegen Racisme en Discriminatie, staat te lezen: ‘Hoewel de
Nederlandse overheid op dit moment Sinti en Roma als normale Nederlanders beschouwd
[sic] zal deze groep door zijn geschiedenis, taal, gewoonten en levenswijze voorlopig nog
een aparte positie innemen in de Nederlandse samenleving. Deze aparte positie komt ook
door het sterke wijgevoel onder de Sinti en Roma en de vaak zeer negatieve beeldvorming
die over deze bevolkingsgroep nog steeds bestaat’ (geraadpleegd op 19 april 2017 via
http://www.art1.nl/nprd/factsheets/roma_en_sinti.pdf). De formuleringen getuigen van
bevooroordeelde denkbeelden. Sinti en Roma enerzijds en ‘normale’ Nederlanders anderzijds
worden lijnrecht tegenover elkaar geplaatst. Bovendien zijn de Roma en Sinti volgens dit
document zelf deels schuldig aan de soms erbarmelijke situatie waarin ze zich bevinden.
Doordat de Roma en Sinti erg op zichzelf zijn, werken ze onkunde en daardoor discriminatie
in de hand, lijkt de ondertoon van deze conclusie te zijn. De boodschap verschilt op zich niet
sterk van die van Sturm en Gaherty, maar de bewoordingen leggen een gebrek aan nuance
bloot.
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In een analyse van de beeldvorming is het daarom belangrijk een onderscheid te
maken tussen de culturele identiteit van leden van de etnische groepen Roma en Sinti
enerzijds en het literaire construct ‘zigeuners’ anderzijds. Dat laatste is het product
van de collectieve fantasie van niet-Roma en -Sinti. Europa heeft de ‘zigeuners’
uitgevonden, staat te lezen in een synthese van de verschillende verschijningsvormen
van Roma en Sinti in de Duitse jeugdliteratuur van Ute Wolters, waarin ze verwijst
naar een studie van Klaus-Michael Bogdal uit 2011. Onderzoek van Wilhelm Solms
uit 2006 leerde al dat ‘[d]ie literarischen Zigeunerbilder [...] keine Abbilder lebender
Personen, der Sinti und Roma, [sind] sondern Fiktionen oder Erfindungen, die jedoch
vom normalen Leser auf Sinti und Roma projiziert werden’ (Wolters, z.d., z.p.). Uit
het vervolg van dit artikel zal blijken dat het niet enkel ‘normale lezers’ zijn die
‘zigeuner’-beelden op Roma en Sinti projecteren, maar ook schrijvers.

De oer-‘zigeunerin’ Carmen en de ‘zigeuner’-romantiek
Het literaire construct van de ‘zigeuners’ is ten tijde van de Romantiek aan de
Europese verbeelding ontsproten. De geromantiseerde voorstelling van ‘zigeuners’
werd gevestigd en verspreid door middel van werken als De klokkenluider van de
Notre Dame (1831) van Victor Hugo, de triviaalliteratuur van Karl May, en Bizets
opera Carmen (1875) - die op zijn beurt gebaseerd is op een kortverhaal van Prosper
Mérimée (Kommers, 2007, p. 173; Wolters, z.d, z.p.). Zowel Kommers (2007) als
Wolters (z.d., z.p.) verklaren dat de nadruk in de ‘zigeuner’-romantiek’ op exotisme
en erotiek ligt. Er wordt gedweept met bohemiaanse eigenschappen van het
‘zigeunervolk’. Kommers (2007, p. 173) merkt op dat deze bewondering zich heeft
geuit in terugkerende thema's als ontembare hartstocht (typisch belichaamd door
femmes fatales), een nomadische levensstijl, en lak aan wetten en conventies.8 Het
geïdealiseerde, verre van realistische beeld verheerlijkt de vrijheid waar ‘zigeuners’
voor staan, dat wil zeggen, de mogelijkheid om te ontsnappen aan de dwang van de
maatschappij (Wolters, z.d., z.p.). Maria Becker, die in

8

‘Bohemien’ wordt in het hedendaagse Nederlands niet voor niets gebruikt als een benaming
voor een ‘artiest die in zijn levenswijze zorgeloosheid en onverschilligheid t.o.v. conventie
toont’. Zie http://vandale.nl/opzoeken?pattern=bohemien&lang=nn, geraadpleegd op 24
april 2017.
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haar lezing ‘Zigeuner’-Bilder in der Kinder- und Jugendliteratur der DDR’ (2016)
verder bouwt op Wolters' overzicht, expliciteert dat ‘zigeuners’ in deze benadering
het verlangen naar vrijheid verpersoonlijken doordat ze het tegenovergestelde van
rijkdom en macht voorstellen en net onderdrukt worden (p. 2).
Carmen is het oervoorbeeld van de geëxotiseerde, geërotiseerde ‘zigeuner’-femme
fatale. In 1996 maakte ze haar intrede in de Nederlandstalige jeugdliteratuur in een
bewerking van Ed Franck, die deel uitmaakte van de Valentijnreeks van uitgeverij
Averbode.9 In het nawoord van zijn adaptatie verwijst Franck naar de Carmen van
Mérimée. Hij merkt op dat de schrijver geïntrigeerd was door de magische en
exotische ‘zigeuners’ en dat zijn tekst doordrongen is van de vooroordelen die destijds
- ‘in het preutse Frankrijk van zijn tijd’ - leefden (1996, p. 79). Franck geeft aan die
vooroordelen niet te hebben weggewerkt. Hij betoogt, ‘Omdat de kern van de
verhaallijn opgehangen is aan deze verwrongen kijk op de zigeuners, kon daar weinig
aan veranderd worden’ (p. 79).10 Om die reden neem ik zijn bewerking als
uitgangspunt voor een bespreking van de voornaamste stereotypen binnen de stroming
van de ‘zigeuner’-romantiek.

In Carmen van Ed Franck blikt de terdoodveroordeelde don José Navarro terug op
zijn noodlottige liefde voor de ‘zigeunerin’ Carmen. Zijn ik-vertelling is ingebed in
een kaderverhaal, waarin een rondtrekkende archeoloog beschrijft hoe de beide
protagonisten zijn pad kruisten. De naamloze wetenschapper leert don José kennen
wanneer die al in de ban is van de ‘duivelin’ Carmen (Frank, 1996, p. 57, p. 59, p.
63). De eerste kennismaking van de archeoloog met Carmen zet meteen de toon voor
de beeldvorming rond ‘zigeuners’ in dit boek. Op een avond, ergens in Cordoba,
trekt een jonge vrouw zijn aandacht. Hij beschrijft zijn
9

10

In de reeks werden verder nog volgende bewerkingen van Ed Franck uitgegeven: Abelard
en Heloise (2002), Salome (2000), Medea (1999), Romeo en Julia (1998), Tristan en Isolde
(1998), Beatrijs (1997), en Aeneas en Dido (1996).
Franck vraagt zijn lezerspubliek als het ware om verontschuldiging voor de stereotypische
karakterisering: ‘De lezer wordt dus verzocht er rekening mee te houden dat de novelle
“Carmen” geschreven werd in 1845’ (p. 79).
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eerste indrukken: ‘In haar haar stak een grote tros jasmijn, waarvan de blaadjes 's
avonds een bedwelmende geur verspreiden. [...] Ik zag een jong, aantrekkelijk gezicht
met onmogelijk grote ogen, die tegelijk duister en levenslustig de wereld in keken’
(p. 24; mijn cursivering). Hij is meteen in de ban van haar prikkelende voorkomen.
De twee raken in een gesprek verwikkeld en hun afkomst komt ter sprake. De man
geeft aan dat hij Frans is, en vraagt de vrouw of zij uit de streek komt. Haar respons
wakkert zijn nieuwsgierigheid nog meer aan:
‘U heeft al lang gezien dat ik een zigeunerin ben,’ zei ze. ‘Ik heet Carmen.
Als u wilt, voorspel ik u de toekomst.’
Ze keek me oplettend aan, om mijn reactie te zien.
In Spanje hadden de zigeuners geen al te beste naam. Over het algemeen
hield men de mannen voor dieven en de vrouwen voor een soort heksen.
Maar ik schrok niet van haar mededeling. (p. 25)
Carmen alludeert zelf op de praktijk van het handlezen, die typisch met ‘zigeuners’
geassocieerd wordt. De archeoloog, van zijn kant, toont zich terdege bewust van de
slechte reputatie die ‘zigeuners’ genieten, maar laat zich daardoor niet uit het lood
slaan. Haar schoonheid brengt hem echter wel van zijn stuk en hij reflecteert er verder
op: ‘Haar gezicht straalde een vreemde, wilde schoonheid uit, waar je eerst verbaasd
naar keek en die je daarna nooit meer kon vergeten’ (p. 26; mijn cursivering). Carmen
maakt misbruik van de begeestering van de man en berooft hem van zijn uurwerk.
De archeoloog had haar krediet gegeven, maar dat is onterecht, zo blijkt achteraf.
Ook don José raakt bedwelmd door Carmen. Hij leert haar kennen in Sevilla,
terwijl hij als jonge snaak in dienst van het leger ergens de wacht houdt. Ook hij is
niet ongevoelig voor haar verschijning: ‘Hoe ze liep, meneer! Als een prachtig veulen
uit de stoeterij van Cordoba! Het was alsof haar gestalte uit het zinderende licht was
ontstaan. Als je haar aankeek, deed je dat met al je vijf zintuigen’ (p. 36). De
ontmoeting raakt hem diep en hij merkt op: ‘Ze is een onafhankelijke vrouw. Ze
heeft geen man nodig om haar leven zin en richting te geven’ (p. 37). De archeoloog
en de militair tonen zich allebei geïmponeerd door Carmens ontstellende schoonheid,
die ze associëren met woestheid. Verder is de ene verbouwereerd door de diefstal
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en leidt de andere uit haar gedrag af dat ze staat op haar vrijheid.11 Verderop in de
tekst houdt Carmen een pleidooi voor een dolend leven: ‘Open lucht, een zwervend
bestaan, de hele wereld je thuis, geen wetten behalve je eigen wensen, en het
prachtigste gevoel ter wereld: vrijheid!’ (p. 55; mijn cursivering). Haar verheerlijking
van onafhankelijkheid is de ultieme bevestiging van de geromantiseerde visie op het
‘zigeuner’-bestaan.
In feite kunnen de redenen waarom Carmen een sterke indruk op de beide mannen
nalaat stuk voor stuk teruggebracht worden tot haar ‘zigeuner’-identiteit. Om te
beginnen representeerden ‘zigeuners’ oorspronkelijk vrijheid. Hun beeldvorming
bouwt op een scherpe tegenstelling tussen het wilde en de sociale en culturele idealen
van de gadje: civilisatie en beheersing (p. 171). In de ogen van de burgerij waren
‘zigeuners’ ronduit ongecultiveerd.12 Kinderverwaarlozing, diefstal, zwarte magie
en alcoholmisbruik zijn slechts enkele van hun moreel verwerpelijke bezigheden die
Becker (p. 6, p. 8) vermeldt. Kommers (2007, p. 171) geeft aan dat de burgerij
geloofde dat ze allemaal dieven, luilakken, of zelfs kannibalen waren. Ze werden
geassocieerd met bedreiging, misdaad, immoraliteit en lelijkheid, en als gevolg
daarvan gedemoniseerd (p. 171). Zoals Sturm en Gaherty (p. 116) opmerken: ‘Roma
characters are still an outlet for fantasizing and demonizing the “Other”.’ Als woest
aantrekkelijke dievegge met magische krachten beantwoordt Carmen helemaal aan
dit plaatje.
José komt in zijn hoedanigheid van soldaat in aanraking met het ‘doortrapt[e]
zigeunerinnetje’ (p. 41). Zij maakt misbruik van haar bedwelmende invloed om hem
om te kopen zodat de leden van haar smokkelbende ongehinderd hun gang zouden
kunnen gaan. José laat zich verleiden. Tussen de twee ontspint zich een spel van
aantrekken en afstoten. Jaloezie drijft hem meermaals tot agressieve daden. José ziet
gaandeweg in dat het probleem niet bij haar minnaars ligt, maar bij de ontembare
Carmen zelf. Hij dreigt ermee haar om te brengen, tenzij ze ermee instemt om met
hem een nieuw

11

12

Later, wanneer José gevangen zit, stuurt Carmen hem een vijl zodat hij zou kunnen
ontsnappen. Hij interpreteert haar geschenk als een uiting van haar volksaard: ‘Weet u, voor
mensen van haar volk betekent vrijheid alles. Ze zouden een stad in brand steken om één
dag gevangenschap te ontlopen’ (p. 42; mijn cursivering).
In het Victoriaanse Groot-Brittannië werd het gedrag van ‘zigeuners’, naar analogie met
imperialistische discoursen over gekoloniseerde volkeren, afgeschilderd als primitief (Sturm
& Gaherty, 2013, p. 107).
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leven te beginnen. Ze weigert echter omdat ze de dood als vrije vrouw verkiest boven
een leven aan zijn zijde. Haar afwijzing breekt hem. Hij steekt haar neer en gaat
zichzelf aangeven bij de politie, waardoor hij nu in de dodencel zit. Carmen is dus
letterlijk een femme fatale voor José - zijn liefde voor haar heeft fatale gevolgen.
De ‘tegelijk edele en woeste’ gelaatstrekken van don José getuigen van zijn
dubbelzinnige identiteit, die ergens tussen edelheid en barbarij in zweeft (p. 16). De
manier waarop Carmen geschetst wordt, is daarentegen eenduidig: zij is de
verpersoonlijking van de demonische ‘zigeunerin’. Geheel conform de dictaten van
de ‘zigeuner’-romantiek steelt en bedriegt de ongrijpbare duivelin Carmen dat het
een lieve lust is en brengt zij het slechtste in don José naar boven. Onder haar
benevelende invloed verwordt don José, een respectabele, adellijke man en
plichtsbewuste militair, tot de ‘beruchtste bandiet van heel Andalusië’ (p. 19).

Van het geromantiseerde in het gecriminaliseerde uiterste
Als exponent van de romantische opvatting vertegenwoordigt Carmen slechts één
pool van het spectrum dat de beeldvorming van ‘zigeuners’ bepaalt. De begeestering
voor de exotische ‘zigeuner’-identiteit die uit deze tekst spreekt, vindt haar tegenpool
in een minachtende houding. Wat betreft de beeldvorming heeft Bogdal het over een
geschiedenis van fascinatie en verachting (Becker, 2016, p. 1; Wolters, z.d., z.p.).
Zowel bewondering als dedain worden bij buitenstaanders ingegeven door de alteriteit
(Kommers, 2007, p. 171), het anders-zijn, van ‘zigeuners’. Getuige hiervan is de
voornaamste rol die ‘de zigeuner’ toebedeeld krijgt: het archetype van de vreemdeling.
Kommers legt uit: ‘In the course of European history, gypsies took a prominent place
in the construction of images about strangers. At times they even shaped the prototype
of “the stranger”’ (2007, p. 171; mijn cursivering). Zoals in Carmen vastgesteld kon
worden, schipperen uitwerkingen van die oervorm van de onbekende tussen
romantische voorstellingen en het beeld van een misdadiger (p. 171). Sturm en
Gaherty (2013, p. 107) verwijzen naar studies waaruit blijkt dat ‘zigeuners’ in de
Amerikaanse jeugdliteratuur hoofdzakelijk opgevoerd worden als de stereotiepe
enigmatische ‘ander’, niet als individuen. De archetypische rollen die de beeldvorming
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domineren zijn die van dief of leugenaar, van heks of toverkol, of van romantische
figuur (p. 107).
Carmen zelf belichaamt de perceptie van ‘zigeuners’ als wild en ongeciviliseerd,
als de antipode van de doorsnee beschaafde burger. In haar geval uit de wildheid
zich op een relatief positieve manier, met name in haar woeste schoonheid. Deze
interpretatie kan echter ook de tegenovergestelde vorm aannemen: volgens Wolters
(z.d., z.p.) worden ‘zigeuner’-personages doorgaans neergezet als dierachtige wezens
die in een symbiotische verbinding met de natuur leven. Ook hieruit spreekt het
contrast met de gecultiveerde burger. Becker (2016, p. 10) onderschrijft deze
interpretatie met een analyse van de Duitse jeugdliteratuur met beelden van
‘zigeuners’. Ze vult verder aan dat aan ‘zigeuners’ vaak lichamelijke tekortkomingen
toegeschreven worden, als fysieke uitingen van hun alteriteit en minderwaardigheid
(p. 9, p. 11). Hun afwijkende lichamen verschillen van de algemeen geldende norm
en worden gepresenteerd als een weerspiegeling van hun laakbare gedrag.
Wolters (z.d; z.p.) merkt ook nog op dat het motief van kinderroof erg vaak
voorkomt. Canonieke literaire voorbeelden hiervan zijn Preciosa uit de novelle ‘La
gitanilla’ uit Cervantes' Novelas ejemplares (1613) en Mignon uit Goethes Wilhelm
Meisters Lehrjahre (1795/1796). Wolters (z.d.; z.p.) ziet dit specifieke patroon en
waar het voor staat - ‘Faszination für die freien Wilden und Angst vor den dunklen,
fremden Gestalten’ - als een van de belangrijkste componenten van het beeld van
‘de zigeuner’.
Samengevat komt het er op neer dat ‘zigeuner’ doorgaans gelijkgesteld wordt met
‘anders’ en ‘afwijkend’ en dat ‘zigeuners’ buitenstaanders zijn. Door de geschiedenis
van de mensheid heen is al herhaaldelijk gebleken dat wie anders is met wantrouwen
benaderd wordt. Dat is voor Roma en Sinti niet anders, want ook zij krijgen vaak te
maken met reacties die in xenofobie geworteld zijn (Kommers, 2007, p. 173).
Al bij al is het plaatje niet bijzonder rooskleurig. Dat ‘zigeuner’-figuren in kinderen jeugdboeken werkelijk alle hoop voorbij zouden zijn, is daarmee echter nog niet
gezegd. Becker (2016) toont dat er ruimte is voor een visie die een alternatief biedt
voor de rol van vertegenwoordiger van het slechte an sich. Ze wijst op enkele
zeldzame representaties waarin de nadruk eerder ligt op ‘das positive, weil
faszinierende Fremde’ en de alteriteit van de ‘zigeuners’
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niet gevreesd maar juist bewonderd wordt (p. 2). Daarnaast schemert in sommige
socialistisch geïnspireerde kinderboeken de opvatting door dat ‘zigeuners’ ‘ook’
mensen zijn, maar dat ze nog tot goede, ‘echte’ mensen gevormd moeten worden (p.
9). Daarmee brengt ze tevens aan het licht dat er een zekere ambivalentie bestaat in
de manier waarop verschillende generaties geportretteerd worden. Kinderen zijn de
hoop voor een (socialistische) toekomst, hen worden vaak positieve eigenschappen
toegedicht. De volwassenen, daarentegen, ‘sind “unerziehbar” - sie repräsentieren
den Untergang des Alten’ (p. 9). Zij zijn hopeloze, asociale gevallen, terwijl
‘zigeuner’-kinderen zich mogelijk nog kunnen integreren in de maatschappij, indien
ze tenminste breken met de oude wereld (p. 4). De blanke, Europese samenleving
geldt dus als ideaal.
De spanning tussen sociale integratie enerzijds en afzondering anderzijds is
eveneens een terugkerend thema. ‘Zigeuners’ zijn vrij, ongebonden, en horen nergens
bij. Ook in dit opzicht is de term ‘Fremdkörper’ van toepassing, met name in de
betekenis van uitzondering of indringer (Becker, 2016, p. 4). ‘Zigeuners’ plaatsen
zichzelf grotendeels bewust buiten de samenleving van de gadje. Ze zijn
buitenstaanders (Becker, 2016, p. 8; Hallberg, 2017, p. 51; Wolters, z.d., z.p.), hetgeen
zich in verhaaltechnische termen vaak vertaalt in een perspectief van buitenaf
(Wolters, z.d., z.p.). De stem van de Roma en Sinti zelf wordt, in de Duitse
jeugdliteratuur alvast, zelden gehoord.
De stem van de Zweedse Katarina Taikon komt wel van binnen de etnische groep
van de Roma. Taikon schreef een reeks van dertien boeken (1963-1980) waarin de
hoofdrol weggelegd is voor tomboy Katitzi. In de Zweedse en zelfs de internationale
jeugdliteratuur is Taikons serie een zeldzaam fenomeen, net omdat de boeken min
of meer autobiografisch zijn. Het motief van de outsider staat ook hier centraal. Als
Zweeds Roma-meisje groeit Katitzi na de dood van haar moeder op in een
kindertehuis. Later neemt haar vader haar op in zijn nieuwe gezin, waar ze mishandeld
wordt door haar stiefmoeder. De Zweedse jeugdliteratuuronderzoeker Kristin Hallberg
(2017) leest de Katitzi-boeken als een pleidooi voor begrip voor de moeilijke
levensomstandigheden van de Roma (pp. 52-54). De weergave van de penibele
situaties is haast documentair, en wordt gekleurd door de beleving van Katitzi zelf
(p. 57). In Hallbergs ogen legt het vertelperspectief
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van een naïef kind de sociale ellende doeltreffend bloot (p. 52). De gebeurtenissen
die in de serie verhaald worden, draaien rond maatschappelijke isolatie, vernedering,
pesterijen, en racisme. Anders dan in de Duitse kinderliteratuur is er ook aandacht
voor de angst waarin de Roma onder het nazibewind leefden (p. 57). Daarnaast bieden
de Katitzi-boeken een kijkje in de eigen keuken, er worden immers ook interne
problemen zoals mishandeling en gedwongen kinderhuwelijken aan de kaak gesteld.
Tot slot merkt Hallberg ook een vleug van ambiguïteit in Taikons boeken op. Hoewel
het gezichtspunt van de insider vernieuwend was, herhalen de boeken ook enigszins
de romantische exotisering van de Roma-identiteit.

Roma en Sinti in de Nederlandstalige jeugdliteratuur
De bespreking van de conclusies van eerder onderzoek toont een complexe puzzel
van stereotypen en werpt de vraag op hoe het beeld van de ‘zigeuners’ in hedendaagse
Nederlandse en Vlaamse jeugdliteratuur zich daartoe verhoudt. Is het eenzijdig, met
de nadruk op de erotische en enigmatische dimensie, zoals bij Carmen van Ed Franck
het geval is, of multidimensionaal, zoals in de Katitzi-reeks? Heeft de romantische
opvatting haar sporen nagelaten en leven de clichés verder, of is er ook ruimte voor
verfijning van de beeldvorming?
Voor het selecteren van relevante primaire literatuur raadpleegde ik het Centraal
Bestand Kinderboeken (CBK). Omdat ik de invloed van het romantische beeld van
‘zigeuners’ wil opsporen, waarvoor ik Carmen als een blauwdruk beschouw, hanteer
ik het publicatiejaar van dat boek, 1996, als ondergrens om het corpus in de tijd af
te bakenen. Een zoekopdracht met de termen Roma en Sinti leverde in totaal 125
treffers op: 101 vielen onder de eerste noemer en 24 onder de tweede. Van de 125
resultaten bleken uiteindelijk elf treffers te voldoen aan de selectiecriteria: verhalende
teksten waarin Roma- of Sintipersonages voorkomen, gepubliceerd na 1996.13 De
publicatie van Carmen blijkt wel degelijk een kantelpunt in de representatie te
vertegenwoordigen. Voor die tijd verscheen enkel non-fictie over Sinti en Roma. De
zoektocht leverde slechts één fictief werk op dat voor Carmen uitkwam:

13

De overige boeken vielen hoofdzakelijk af omdat het ging om vertalingen (uit het Nederlands
naar een andere taal) of om non-fictie.
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Afscheid van Sidonie. Een verhaal (1990), een vertaling van Abschied von Sidonie.
Erzählung (1989) van Erich Hackl. Het lijkt er dus op dat Francks Carmen de lont
aan het spreekwoordelijke vuur van de ‘zigeuner’-literatuur gestoken heeft.
Van de elf toepasselijke boeken heb ik vier titels uitgekozen om aan een grondige
analyse te onderwerpen. Deze heb ik geselecteerd met de bedoeling om spreiding
qua genre te garanderen. De elf relevante boeken zijn nagenoeg allemaal realistische
verhalen. Slechts één tekst, het prentenboek Jowena en de viool (2000) met tekst van
Toon van Rijnsoever en illustraties van Richard Feld, voldoet niet aan die
omschrijving. Vier van de elf boeken zijn historische romans, de overige zijn
gesitueerd in een hedendaagse setting. De uiteindelijke selectie bestaat uit
Zigeunergebroed (2015) van Pat van Beirs, Vioolmeisje (2012) van Leny van Grootel,
Mijn zusje (2015) van Inez van Loon, en Opgejaagd (2009) van Lydia Rood.
Zigeunergebroed wordt op de cover nadrukkelijk gekaderd als een historische roman.
Mijn zusje en Opgejaagd behandelen de vervolging van Sinti tijdens de Tweede
Wereldoorlog en zijn geïnspireerd door feiten. Van Loon (2015, p. 310) geeft aan
dat ‘[d]e gebeurtenissen in Westerbork en Auschwitz gebaseerd [zijn] op
ooggetuigenverslagen van Sinti’. Haar boek speelt zich af in Duitsland, Nederland,
en België. Opgejaagd concentreert zich op de situatie in het oosten van Nederland.
Zoals in de inleiding aangegeven maakt het boek deel uit van de serie Vergeten
oorlog. In een nawoord geeft Rood (2009, pp. 168-171) enkele feiten over Sinti en
Roma mee en geeft ze een overzicht van hoe de hoofdpersonen in het echt heetten
en hoe oud ze waren in 1944. In de paratekst van Vioolmeisje, dat in een
contemporaine setting geplaatst is, is geen authenticiteitsclaim terug te vinden.
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In deze boeken ben ik op zoek gegaan naar de grootste gemene delers, met het doel
om de meest persistente beelden aan de oppervlakte te brengen en zo mogelijke
patronen bloot te leggen. Leidende vragen waren aan de hand van welke elementen
de Roma- of Sinti-cultuur gekenmerkt wordt en hoe Roma- of Sinti-personages
behandeld worden door leden van de meerderheidscultuur. Als voornaamste
onderwerpen kwamen uit mijn analyse naar voren: de rol van meisjes in het gezin,
de viool als drager van de ‘zigeuner’-identiteit, uitingen van antiziganisme, het belang
van vrijheid, en een hoopvol toekomstperspectief. In wat volgt, orden ik mijn
bevindingen rond deze thema's.

Tradities, gebruiken, en vrouwenzaken
Een tendens die onmiddellijk in het oog springt bij het overlopen van de relevante
titels in het CBK is dat een duidelijke meerderheid van de verhalen (zeven van de
elf titels) gebracht wordt vanuit het standpunt van een meisje. De protagonisten in
de boeken uit het corpus - Romanie uit Zigeunergebroed, Jenika uit Vioolmeisje,
Perla uit Mijn zusje, en Maira uit Opgejaagd - zijn stuk voor stuk jonge Roma- of
Sinti-vrouwen. De teksten besteden behoorlijk wat aandacht aan de verschillende
rollen die voor jongens dan wel meisjes weggelegd zijn. De jeugdige
hoofdrolspeelsters leggen zich toe op praktijken die bij de Roma en Sinti gezien
worden als typisch vrouwelijke bezigheden, zoals ‘mangen’ (venten op markten of
deur aan deur) en waarzeggen. De meisjes en vrouwen doen aan handlezen en hun
gave om de toekomst te voorspellen ontlokt bij buitenstaanders verschillende reacties,
niet zelden negatieve. Dat is bijvoorbeeld het geval in Opgejaagd. De vrouwen van
het Sinti-gezin worden op een jaarmarkt staande gehouden door een Duitse soldaat,
die hun papieren wil controleren. In het onderstaande fragment maakt moeder Bloema
handig gebruik van de clichés om zich van den domme te houden en de militair zo
een rad voor de ogen te draaien:
Opeens zag Maira haar moeder veranderen. [...] Met een buiging van haar
hoofd werd ze de Lola Loeloedji die ze op de kermis wel eens speelde een verleidelijke waarzegster.
‘Ik ben toch maar een domme zigeunerin? Wat moet ik met documenten?
Ik kan niet eens lezen. Maar als u uw toekomst wilt weten? U lijkt me een
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dapper man. Zo te zien gaat u een roemrijke toekomst tegemoet. Zal ik u
de hand lezen?’ (pp. 31-32; mijn cursivering)
In Mijn zusje zorgt de waarzeggerij voor een contrast tussen hoofdfiguur Perla en
haar nichtje Kersja. Beiden worden door hun grootmoeder ingewijd in de
‘vrouwenzaken’, ze leren handlijnen en de kristallen bol te interpreteren (p. 130).
Kersja heeft het snel onder de knie, en is daardoor ‘de trots van de familie’ (p. 157),
Perla lijkt er echter weinig aanleg voor te hebben. Zij heeft wel talent voor lezen,
wat haar grootmoeder dan weer niet weet te waarderen.

Van ‘zigeuner’- en ‘gadze’-muziek
Een van de belangrijkste bakens van de ‘zigeuner’-identiteit is de viool. Hun diensten
als muzikanten op feesten en kermissen, die ze met viool- en gitaarmuziek
opluisterden, waren traditioneel een belangrijke bron van inkomsten voor Roma en
Sinti. De ‘zigeuner’-romantiek vestigde de symboolwaarde van het instrument, dat
de aangeboren muzikaliteit belichaamt. Het kan geïnterpreteerd worden als een teken
van vrijheid: doordat vioolspelende ‘zigeuners’ vaak rond een kampvuur afgebeeld
werden, is vioolmuziek een symbool geworden voor het ongebonden leven van
rondtrekkende clans (Wolters, z.d., z.p.).
In Mijn zusje komt het belang van de viool een aantal keren aan de oppervlakte.
Bij de geboorte van Perla's broertje Elmo, bijvoorbeeld, wordt de betekenis van het
instrument tastbaar in de vorm van een ritueel:
Tata heeft hem naast een viool en geld gelegd. Greep hij naar het geld,
zou hij handelaar worden, maar tot grote blijdschap van iedereen graaide
Elmo meteen met zijn handjes naar de viool. Er is weer een nieuwe
muzikant in de familie! (p. 164; mijn cursivering)
De vreugde over de ‘keuze’ van de boorling illustreert dat de viool als een essentieel
onderdeel van de Sinti-identiteit beschouwd wordt. In het bezette Nederland waarin
ze leven, wordt rondtrekken verboden. De familie komt terecht in een verzamelkamp
voor woonwagenbewoners en wordt van daaruit naar Westerbork overgebracht. De
gevangenen worden aangemaand om
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hun kostbaarste bezittingen met zich mee te nemen. Voor Perla en haar familieleden
is het vanzelfsprekend dat ze hun violen en gitaren bij zich houden, die beschouwen
zij immers als hun waardevolste eigendommen (p. 247). Ze is dan ook erg overstuur
wanneer ze, eenmaal in Westerbork aangekomen, verplicht wordt de viool van haar
vader in te leveren (p. 255).
De viool is daarenboven een verbindende factor tussen Perla's verloren zusje
Kriepela en de familie die ze nooit gekend heeft. Kriepela is als baby achtergelaten
in een ziekenhuis en opgevangen, eerst door kloosterzusters en daarna in een
pleeggezin. Ze gaat als Marla door het leven. De hoofdverhaallijn in Mijn zusje, het
relaas van Perla over de impact van de oorlog, wordt nu en dan onderbroken door
glimpen uit het leven van de inmiddels 13-jarige Marla/Kriepela die een gave voor
vioolspelen blijkt te bezitten. Als lezers hebben we initieel geen idee wie Marla is.
Haar moeder en vader bekennen niet haar biologische ouders te zijn. We kunnen
vermoeden dat ze een band met Perla heeft, op basis van de titel van het boek en
omwille van haar talent voor viool, dat ze niet van haar pleegouders meegekregen
heeft. Uiteindelijk worden Marla en Perla herenigd op een schoolconcert, waar Marla
optreedt met haar viool. Zo wordt de rol van het instrument als verbindende factor
nadrukkelijk in de verf gezet.
In Vioolmeisje is de viool van hoofdpersoon Jenika nog uitdrukkelijker aanwezig,
want ze is de spil in het verhaal. Jenika is omwille van oorlog met het gezin van haar
oom en tante vanuit een onbestemde Oost-Europese regio gevlucht naar Nederland,
waar ze Felix, haar tegenspeler en een gadje-jongen, leert kennen. Jenika is een kind
uit een gemengd huwelijk tussen een gadje-vader en een Roma-moeder - een
zeldzaamheid in Roma-milieus. Haar vader, die muzikant is, komt in Europa niet
maar aan de bak en is daarom naar de Verenigde Staten getrokken in de hoop om
daar werk te vinden. Haar moeder is overleden en Jenika's viool is het enige tastbare
aandenken aan haar.
Door de titel wordt Jenika schijnbaar gereduceerd tot dit ene aspect van de
Roma-cultuur. Het instrument wordt daarenboven gebruikt om de tegenstelling tussen
Roma en ‘gadze’ te signaleren. De ideologische lading van de viool komt aan de
oppervlakte wanneer oom Lazlo Jenika verplicht om er op straat muziek mee te
maken om geld te verdienen. Om de sympathie van niet-Roma te wekken, raadt de
oom haar aan om ‘gadzemuziek’, die ze mooi
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vinden, te spelen. Jenika begrijpt dat Lazlo daarmee doelt op klassieke muziek,
‘[m]uziek die je uit boeken leerde, met opgeschreven noten. Dat soort muziek had
ze samen met papa gespeeld als hij op bezoek was’ (p. 59). De muziek die Jenika
van haar vader, de niet-Roma, leert, is anders dan de muziek die kenmerkend is voor
de Roma-cultuur. Hier wordt ingespeeld op het onderscheid tussen culturen met een
mondelinge en een schriftelijke overlevering. Gadje schrijven hun composities neer,
Roma niet. De ‘gadzemuziek’ krijgt bovendien een dubbele betekenis: Lazlo heeft
er niets mee, terwijl ze voor Jenika een sterke sentimentele waarde heeft.
Verderop in de tekst zijn enkele niet-Roma getuige van een muzikaal intermezzo
in het Roma-kamp. In de beschrijving van die scène haalt het perspectief van de
buitenstaanders de bovenhand. Jenika speelt viool en anderen uit de groep beginnen
spontaan met haar mee te musiceren:
Dan staat een van de omstanders op, heft zijn armen boven zijn hoofd en
begint een vreemd ritme te klappen. Jenika pakt het meteen op en nu klinkt
er onvervalste zigeunermuziek. In een mum van tijd is iedereen aan het
dansen, steeds sneller en wilder (pp. 121-122; mijn cursivering).
Wanneer de muziek stilvalt, worden de musicerende Roma zich bewust van de
aanwezigheid van de gadje en ‘voelen [ze] zich betrapt’ (p. 122). De niet-Roma zijn
niet op hun plaats in het kamp en hun aanwezigheid maakt de Roma ongemakkelijk.
Door het gebruik van adjectieven als ‘vreemd’ en ‘wild’ wordt bovendien onderstreept
dat de buitenstaanders de muziek - en daarmee ook de cultuur - niet begrijpen. De
afstand tussen de culturen wordt dus beklemtoond.

Vooroordelen, beledigingen, en antiziganisme
De tekst van Vioolmeisje speelt daarnaast bewust in op de negatieve connotatie van
de term ‘zigeuner’. Zo wordt Felix bespot omwille van zijn vriendschap met Jenika.
Hij wordt nageroepen: ‘Haha, Felix valt op zigeunermeiden. Loser!’ (p. 16). Jenika
merkt bij haar aankomst in Nederland op: ‘Ook in dit land werden ze aangegaapt en
werd er stiekem over hen gepraat. “Zigeuners,” hoorde ze meermalen zeggen. Het
klonk als een scheldwoord’ (p. 54). Voor de vier bestudeerde boeken geldt dat de
verzamelnaam
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‘zigeuner’ louter voorkomt als schimpwoord, in de mond genomen door niet-Roma
of -Sinti. Voor het overige wordt in de teksten consequent naar de personages
verwezen met de benamingen Roma of Sinti.
Voorbeelden die de connotatie van ‘zigeuner’ als belediging illustreren, zijn legio.
In Van Beirs geval alludeert de negatieve lading van het tweede deel van de titel,
‘gebroed’, op het problematische van de beeldvorming. Ook in Mijn zusje roept de
term ‘zigeuner’ een negatieve bijklank op en komt de antagonistische relatie tussen
de ‘zigeuners’ en de rest van de bevolking meermaals boven drijven. Perla en haar
familie pachten tijdens de winter een stuk grond van een vriendelijke boer en zijn
vrouw, maar worden daar uiteindelijk weggejaagd door mannen uit een naburig dorp,
die geen ‘zigeunertuig’ in hun buurt willen (p. 165). Wanneer de boerin de
Sinti-familie verdedigt en een van de dorpelingen erop attent maakt dat hun situatie
- met een boorling - dezelfde is als de zijne, werpt de man op, ‘Maar wij zijn
fatsoenlijke mensen. Wij werken hard en wij hebben een dak boven ons hoofd’ (p.
165; mijn cursivering). Hetzelfde kan volgens de dorpsbewoners niet gezegd worden
van het luie, nomadische ‘zigeuner’-uitschot, met wie zij als beschaafde burgers niets
gemeen hebben.
De clichés uit de buitenlandse studies zijn ook aanwezig in het corpus. In
Vioolmeisje passeren enkele van de meest gangbare stereotypen de revue. Felix' tante
is bijvoorbeeld bang dat Jenika in haar huis zal inbreken (p. 14), en stuurt daarom
de politie op haar af (p. 23). De agenten van dienst trekken de echtheid van haar
papieren in twijfel: ‘Mooie vergunning. [...] Vervalst natuurlijk’ (p. 23). Bovendien
wordt Jenika in de paratekst op de achterflap geïntroduceerd met een stereotype:
‘Wie is toch dat mysterieuze meisje met die viool? [...] Bloedmooi en betoverend is
ze. Sinds hun ontmoeting lijkt Felix' kalme leventje voorgoed veranderd’ (mijn
cursivering). Het effect dat Jenika zogezegd op Felix heeft, doet sterk denken aan
de invloed van Carmen op don José. Ook de manier waarop Felix de dag van hun
ontmoeting - wellicht niet toevallig 8 april, International Roma(ni) Day - aanduidt
in zijn agenda, wijst in die richting. Hij gebruikt de ‘geheime’ code ‘MMV’, in de
hoop dat iedereen zal denken dat die naar een voetbalclub verwijst. De afkorting
staat echter voor ‘Meisje Met Viool’ (p. 19). Het gebruik ervan, en het feit dat Felix
Jenika dus verborgen wil houden, draagt bij aan het versterken van het raadselachtige
aura van het stereotiepe ‘zigeuner’-meisje.
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In Opgejaagd toont hoofdpersoon Maira zich eveneens bewust van de negatieve
gevoelswaarde van het woord ‘zigeuner’. Bij de bakker gapen andere klanten haar
aan. Een van hen snauwt haar toe, ‘Nou komt dat zigeunertuig ook al tussen nette
burgers wonen’ (p. 37; mijn cursivering). De opmerking maakt duidelijk dat Maira's
alteriteit een muur opwerpt tussen haarzelf en de omstaanders. De tekst alludeert
ook op uiterlijke kenmerken die haar anders-zijn markeren. Maira vangt een blik op
van zichzelf in een spiegel achter de toonbank en stelt vast dat zij, ‘met pikzwarte
losse haren, een lichtbruine huid en ogen die fonkelden als kooltjes uit de kolenkit,’
uit de toon valt ‘tussen de blonde, bleke mensen’ (p. 36). Door het contrast wordt ze
zich bewust van haar eigen alteriteit. Ze verplaatst zich in de niet-Sinti: ‘Gek, dacht
ze, vroeger vond ik de gaadzje anders. Maar ík ben het die anders is’ (p. 36). Maira
brengt empathie op voor hun zienswijze, maar daarmee bevestigt de tekst wel de
normativiteit van de meerderheidscultuur.
Maira ontsnapt uit Westerbork, waar zij en haar familie ondergebracht worden na
hun arrestatie, en moet opnieuw opboksen tegen vooroordelen wanneer ze onderdak
krijgt van een zeker echtpaar Bots. De vrouw houdt er een erg stereotiepe kijk op
haar gast op na: ‘Maira's kleren [...] waren volgens zuster Bots zo vuil omdat haar
moeder niets van hygiëne wist. De gouden ring zou haar familie wel gestolen hebben.
Haar vader was een oplichter die opgelapte violen voor nieuwe verkocht’ (pp.
114-115). Maira trekt haar conclusies, ze beseft dat de strijd tegen de
vooringenomenheid van mevrouw Bots hopeloos is: ‘Na die beschuldiging had Maira
niets meer over haar vroegere leven verteld. Ze legden toch alles verkeerd uit’ (p.
115).

Vrijheid en vervolging
Met haar opmerking over een eerder leven dat verkeerd begrepen wordt door de
gadje alludeert Maira op een schijnbaar onoverbrugbaar verschil tussen beide groepen,
namelijk het contrast tussen een sedentaire en een nomadische levenswijze. Het is
in deze context dat de waarde van de ontembare, ongrijpbare Carmen, als symbool
voor het belang dat de Roma aan hun vrijheid hechten, begrepen moet worden. Op
dit vlak valt het beeld in de literatuur dus samen met de zelfperceptie van de Roma.
In Zigeunergebroed komt protagonist Romanie voornamelijk over als een
burgermeisje. De drang naar onafhankelijkheid is de enige kenmerkende
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‘zigeuner’-eigenschap die in haar karakterisering een rol speelt. Het etiket ‘zigeuner’
wordt in dit boek als een excuus gebruikt om de rol te rechtvaardigen die Romanie
speelt als boegbeeld van de onafhankelijkheidsstrijders in het Gent van de jaren 1820.
Het verhaal speelt tegen de achtergrond van de nakende Belgische afscheuring van
Nederland en belicht de gebeurtenissen vanuit het standpunt van de Gentse orangisten.
Romanie is de dochter van een ‘zigeuner’-moeder, die sterft onder de guillotine, en
een succesvolle ondernemer, die de Groot-Dietse gedachte aanhangt. Tegen de
verwachtingen die haar status als burgermeisje met zich meebrengt in is ze een
‘omwentelwicht’ (p. 85). Als rebellenleidster verzet ze zich tegen de onderdanige
positie die vrouwen opgelegd wordt en tegen de overmacht van de Fransen in de
stad. Ze wordt het boegbeeld van de strijd tegen de overheerser, en neemt het
voortouw in de opstand van 29 mei 1829. Met ontbloot bovenlijf, als een evenbeeld
van de Marianne uit het schilderij ‘La Liberté guidant le peuple’ van Eugène Delacroix
(pp. 198-199), staat Romanie op de barricaden. Ze neemt wraak door de Franse
moordenaar van haar moeder te doden. Daarmee is haar ‘zigeunerziel [...] gezuiverd’
(p. 187).
De tekst suggereert dat ze de rol van rebel niet op zich zou kunnen nemen indien
ze een zich conformerend ‘burgertrutje’ was (p. 7). Over Carmen schreef Ed Franck
(1996, p. 79) in zijn nawoord: ‘als hij [Mérimée; SVdB] van zijn wilde en
onafhankelijke Carmen een Française had gemaakt, zou hij heel wat herrie hebben
gekregen in het preutse Frankrijk van zijn tijd.’ Op dezelfde manier staat Romanie's
sociale positie haaks op haar rebelse aard, die ze naar eigen zeggen geërfd heeft van
haar moeder en die ze haar ‘ware gemoed’ noemt (p. 41). Ze is trots op haar ‘wild[e],
woest[e] leeuwinnenhart’ (p. 9; mijn cursivering). Haar medestanders erkennen haar
‘robuuste’ inborst (p. 189). Romanie's non-conformisme, dat voortvloeit uit haar
afkomst als ‘zigeunerin’, maakt haar functie als boegbeeld van de omwenteling
mogelijk.
De focus op onafhankelijkheid is kenmerkend voor alle teksten in het corpus. Alle
hoofdpersonages worden geconfronteerd met pogingen om Roma en Sinti de vrijheid,
die juist voor hen zo belangrijk is, te ontnemen. In Opgejaagd vormt de beknotting
van de bewegingsvrijheid van de Sinti-familie waartoe Maira behoort de kern van
het conflict. De gebeurtenissen spelen in het voorjaar van 1944, rond de razzia op
‘zigeuners’ van 16 mei, die honder-
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den Roma en Sinti in kamp Westerbork deed belanden. Het boek begint met een
flashback naar 1940, wanneer de onrust over het antiziganistische nazibeleid voor
het eerst de kop opsteekt. Maira probeert er zichzelf van te overtuigen dat de
territoriale twisten hen niet kunnen raken (p. 18), daarin gesteund door haar oom
Tsjavolo die redeneert, ‘In '14-'18 hebben we toch ook geen last gehad! [...] Oorlogen
gaan om grondgebied. Wat malen wij daarom? Wij hebben de hele wereld. Ze doen
maar. [...] Het zijn gaadzje-zaken’ (p. 8; cursivering in origineel).
De Duitsers denken daar echter anders over: zij verbieden het iedereen in de bezette
gebieden om nog rond te trekken, waardoor de familie van Maira tijdelijk in een huis
moet gaan wonen. Het gedwongen settelen valt haar vader zwaar. Wanneer een boer
hen uitscheldt voor ‘stinkzigeuners’ omdat ze ‘[d]oen of de wereld van hén is’, spreekt
haar vaders reactie boekdelen: ‘“Ach, zo'n boer...” zei vader Django. “Die zit vast
aan zijn eigen miezerige stukje grond. Terwijl wij...” Zijn blik versomberde. Zij
hádden de hele wereld niet meer’ (pp. 29-30). De tekst klaagt de onrechtvaardigheid
van de situatie aan. Bij haar aankomst in Westerbork mijmert Maira: ‘Ze hoorden
hier niet te zijn, in dit kale kamp zonder vuur en zonder muziek. Ze hoorden met hun
wagen door het bos te trekken’ (p. 58). De verwijzingen naar het vrije leven in de
natuur, met muziek en kampvuren als stereotypische kenmerkende eigenschappen,
staan in scherp contrast met het leven in gevangenschap.14

‘Zigeuner’-dochters als dragers van hoop
Zigeunergebroed verschilt van de andere teksten in de wijze waarop de personages
met verdrukking omgaan. Daar waar Romanie in opstand komt, lijden de hoofdfiguren
uit Opgejaagd, Vioolmeisje, en Mijn zusje als gevolg van vervolging grote verliezen
en zien ze enkel heil in vluchten. Die ontsnappingen brengen op hun manier echter
ook hoop op een betere toekomst met zich mee. De jonge hoofdfiguren - Maira,
Jenika, Perla, en haar zus Marla - belichamen de overtuiging dat er beterschap kan
komen in de penibele en onrechtvaardige omstandigheden waarin de onderdrukte
Roma en Sinti moe(s)ten leven. De trend die Becker (2016, p. 4) waarneemt in de
socialis-

14

Vergelijk ook volgende passage: ‘Ze hadden maar weinig bewegingsvrijheid. Hun stuk van
het kamp was van de rest gescheiden omdat het de strafafdeling was. Alleen zaten de mensen
van de weg er niet voor straf - ze hadden ook niks gedaan’ (p. 73).
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tische Duitse jeugdliteratuur van de jaren 60 en 70 wordt hier dus voortgezet.
In Opgejaagd is Maira letterlijk de laatste sprankel hoop voor het gezin Meinhardt,
aangezien zij als enige het verblijf in Westerbork overleeft door een list van haar
moeder, die haar oudste dochter doelbewust niet registreert bij aankomst in het kamp.
Wanneer de rest van de familie op 18 mei op de trein richting Auschwitz gezet wordt,
kan de niet-geregistreerde Maira ongemerkt achterblijven en met de hulp van een
Joodse opzichter uit het kamp ontsnappen. Haar enige bezit zijn de kleren om haar
lijf en een hoofddoek, waarop Maira's moeder stiekem gouden munten genaaid heeft.
Maira beseft, ‘Dat was verschrikkelijk. Moeder Bloema had Maira het kostbaarste
meegegeven dat ze had: haar toekomst’ (p. 87; mijn cursivering).15 Symbolischer
kan haast niet.
Na weken van schuilhouden vindt Maira tot slot haar ondergedoken grootmoeder
terug. Zij legt het voortbestaan van haar volk eveneens in Maira's handen. De
grootmoeder ziet onwetendheid als een van de grootste oorzaken van wat de Sinti
tijdens de oorlog overkomen is - ‘Niets wisten we. Daardoor hebben ze ons te pakken
kunnen nemen. Dat mag nooit meer gebeuren’ (p. 157). Ze vindt daarom dat Maira
moet leren lezen en schrijven, omdat ze toegang tot kennis cruciaal vindt om te
overleven. Zoals Becker (2016, p. 4) vaststelt, is er voor ‘zigeuner’-kinderen enkel
hoop op integratie wanneer ze loskomen van de oude wereld. In Maira's situatie geldt
dat op twee niveaus. Ten eerste wordt ze buiten haar wil om weggerukt uit haar
vertrouwde omgeving. Daarnaast stimuleert haar grootmoeder haar om af te wijken
van de orale culturele praktijk van de Sinti en haar toekomst via de schriftelijke
cultuur van de niet-Sinti veilig te stellen. Ook dit betekent voor Maira een breuk met
de traditie waarin ze opgroeide.
In Mijn zusje staan lezen, schrijven, en school eveneens symbool voor kennis die
als verdedigingsmechanisme gebruikt kan worden. Perla mag van haar vader leren
lezen om een praktische reden, opdat het gezin zou kunnen anticiperen op het
nazi-beleid: ‘Volgens de boer hebben ze het over een zigeunerplaag [...]. En Perla...
Jij moet leren lezen zodat we weten wat ze over

15

Vergelijk: ‘haar moeders gouden sieraden [...] had ze gekregen toen ze ging trouwen: ringen,
oorbellen, armbanden, en munten aan een ketting. Allemaal van echt goud. Het was een
verzekering tegen slechte tijden. Nou, als dit geen slechte tijd was!’ (p. 48).
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ons schrijven’ (p. 88). De beslissing om Perla onderwijs te laten volgen, zorgt voor
verdeeldheid binnen de familie. In tegenstelling tot de grootmoeder van Maira uit
Opgejaagd, vindt Perla's mami boeken overbodig: ‘“Wij hebben geen boeken nodig.
Alles zit hier, ook de plaatjes.” En ze wijst op haar hoofd’ (p. 151). De schriftcultuur
van de gadje wordt lijnrecht tegenover de mondelinge verhaaltraditie van de Sinti
geplaatst, maar anders dan in Opgejaagd krijgt de laatste de voorkeur.
Perla is net als Maira de enige van haar familie die levend terugkeert uit het
concentratiekamp. Zij wordt opgevangen in een kamp van Nederlandse Sinti en gaat
uiteindelijk werken als leerkracht in de woonwagenschool (p. 285). Perla omarmt
haar verleden dus voluit, iets wat moeilijker ligt voor haar zus Kriepela/Marla, die
van niet-Sinti heeft geleerd haar afkomst te verbergen. Het is veelzeggend dat voor
de buitenwereld Kriepela's enige kans op overleven de ontkenning van haar
Sinti-identiteit inhoudt.
Tot slot berust het positieve toekomstperspectief in Vioolmeisje ook op een breuk
met Roma-tradities, en dit op twee manieren. Om te beginnen blijft Jenika, nadat het
kamp wordt opgedoekt, met haar teruggekeerde gadje-vader in een flat in de stad
wonen. Daarmee wijkt ze af van de visie van haar oom Lazlo, die onafhankelijkheid
prefereert wanneer de Roma uit het kamp worden verplicht om in te trekken in een
appartementsgebouw en te leven ‘als nette burgers’ (p. 48; mijn cursivering). Lazlo
protesteert: ‘je zit mooi gevangen. Of denk je dat we daar zo vrij kunnen leven als
hier? [...] Ik wil een huis op wielen, zodat ik kan gaan en staan waar ik wil’ (p. 49;
mijn cursivering). Hij vertegenwoordigt de vrijheidsgedachte die centraal staat in de
‘zigeuner’-identiteit. Jenika en haar vader gaan daarin niet mee. Wanneer Jenika
leert lezen, is dat ook in dit verhaal een twistpunt. Lazlo ziet er het nut niet van in
dat Jenika naar school gaat en dus wordt grootgebracht als een gadje (p. 45). Volgens
hem willen meisjes die geleerd hebben later het huis uit, net als mannen, en dan loopt
het fout (p. 57). Door een opleiding te volgen en te kiezen voor een leven op een
vaste plek, houdt Jenika zich dus niet aan de tradities van de Roma. De onderliggende
boodschap is dat de levenswijze van de Roma op de lange termijn niet vol te houden
is en dat enkel het aannemen van een gadje-levensstijl uitzicht biedt op een
succesvolle toekomst.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

90

Tegengeluid
Ondanks de impliciete normativiteit van het wereldbeeld van de gadje is het beeld
van de Roma in Vioolmeisje overwegend positief te noemen. Daarvoor zijn drie
redenen aan te wijzen. Ten eerste draagt de afwikkeling van de plot, die draait rond
de symbolische viool, bij aan de ondermijning van gefixeerde denkbeelden. De viool
wordt de drijfveer in de intrige wanneer Jenika's oom Lazlo ze wil verkopen om geld
te hebben voor benzine. Het voortbestaan van het kamp waar het gezin verblijft, staat
immers onder druk door protesten van buurtbewoners en hij heeft geld nodig om
verder te kunnen trekken. Aangezien de viool haar dierbaarste bezit is, wil Jenika
verhinderen dat ze verkocht wordt. Jenika vraagt gadje Felix om de viool voor haar
te verbergen, maar door een opeenstapeling van misverstanden wordt hij er uiteindelijk
van verdacht de viool gestolen te hebben. Felix is woedend op Jenika, omdat hij
denkt dat zij hem bedrogen heeft: ‘Dus tante Friza heeft toch gelijk. Mensen zoals
Jenika zijn niet te vertrouwen, ze luizen je erin waar je bij staat’ (p. 98; mijn
cursivering). Later ziet hij tot zijn eigen schaamte in dat hij het bij het verkeerde eind
had en dat hij was meegegaan in het vooroordeel van zijn tante. Bovendien wordt
de typische criminalisering van ‘zigeuner’-figuren, gesignaleerd door Kommers
(2007, p. 171), hier omgekeerd. Doordat gadje Felix valselijk van diefstal beschuldigd
wordt, ondervindt hij aan den lijve wat Roma en Sinti aan de lopende band meemaken.
Ten tweede krijgt het personage van Jenika voor Felix een belangrijke functie in
de verwerking van een trauma. Tijdens een van haar straatsessies ziet hij haar
tegenover het huis waar hij met zijn tante woont. Hij herkent in Jenika een personage
van een schilderij uit een museum dat hij bezocht op de dag dat zijn ouders
verongelukten, op weg naar huis van het museumbezoek. Jenika personifieert voor
hem een dierbare souvenir. Die herinnering wordt zelfs tastbaar wanneer Felix op
de plek waar hij haar viool verstopt, bovenop zijn kleerkast, foto's en persoonlijke
spullen van zijn ouders terugvindt. Dankzij Jenika kan hij dus in zekere zin de band
met zijn overleden ouders weer aanhalen. Op deze manier krijgt het enigszins
essentialistische etiket van ‘vioolmeisje’ uit de titel alsnog een positieve lading,
hetgeen de negatieve connotatie ervan ondergraaft.
Ten derde wordt de behoorlijk gebalanceerde visie op de verhouding tussen Roma
en niet-Roma die uit de tekst spreekt ondersteund door het
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gekozen vertelperspectief. Het verhaal begint met een alwetende verteller die de
gebeurtenissen weergeeft vanuit het gezichtspunt van Felix. Daarna wisselt de tekst
tussen Felix en Jenika als focalisatoren. Zo wordt niet enkel de blik van de
meerderheidscultuur op de ‘zigeuner’-personages gegeven, maar krijgen we ook de
andere kant van het verhaal te horen. Het aandeel van de beide focalisatoren in het
verhaal is even groot. Daar komt nog bij dat het initiële contrast tussen de twee
uitgehold wordt. Hoewel Jenika aanvankelijk voorgesteld wordt als een mysterieuze
verschijning en een spannende factor in Felix' bestaan, zijn er ook veel
overeenkomsten tussen de twee. Wat hen verbindt, is dat ze allebei ouderloos zijn
(al wordt Jenika uiteindelijk herenigd met haar vader) en schrik hebben voor hun
voogd. Ze vinden elkaar in hun angst - ‘“Niet bang zijn.” / Een brok in zijn keel. ”Jij
ook niet”’ (p. 84) - waardoor de afstand tussen hen afneemt. Bovendien zijn ze allebei
underdogs - Jenika als ‘zigeuner’-meisje, Felix als slachtoffer van pesterijen. Je zou
kunnen zeggen dat hij een minderheid binnen de meerderheid vormt. Zowel vormelijk
als inhoudelijk suggereert de tekst dat Jenika en Felix niet zoveel van elkaar
verschillen en dat ze het allebei waard zijn om gehoord te worden. Zo worden de
twee op gelijke voet geplaatst.

Besluit: De toekomst is aan de meisjes
‘Zigeuners’ worden gecreëerd door beelden en bestaan enkel als beelden, waar geen
daadwerkelijke etnische identiteit tegenover staat. Die gedachte vormde de
inspiratiebron voor deze studie naar de beeldvorming van Roma en Sinti in de
hedendaagse Nederlandstalige jeugdliteratuur. De achterliggende gedachte was dat
onbekend onbemind is. Op een bepaalde manier blijkt dat nog steeds het geval: er
verschijnen slechts heel zelden boeken waarin personages met een Roma- of
Sinti-achtergrond een rol van betekenis spelen. De weinige boeken die uitkomen,
lijken daarentegen wel een bijdrage te willen leveren aan het verhelpen van de
onwetendheid, aangezien ze gekenmerkt worden door een lichte didactische inslag.
Die kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een woordenlijst, zoals in Mijn zusje,
of van verklarende passages in de vertellerstekst. Dergelijke fragmenten zijn niet
alleen in Mijn zusje, maar ook in Vioolmeisje, Opgejaagd, en Zigeunergebroed terug
te vinden.
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Wolters (z.d., z.p.) maakte gewag van fictieve denkbeelden over ‘zigeuners’ die door
lezers op Roma en Sinti geprojecteerd zouden worden. Mijn analyse toont aan dat
ook auteurs zich ‘schuldig’ maken aan een dergelijke projectie. De onderzochte
teksten lijken echter doelbewust gebruik te maken van geromantiseerde stereotypen
om een contrasthouding te scheppen waartegen de ‘zigeuner’-personages positief
afsteken. In het corpus zijn het dan ook vooral antagonisten, zoals nazi-soldaten of
xenofobe burgers, die zich beroepen op vooringenomen clichés, als zouden alle
‘zigeuners’ stelen en bedriegen. In Opgejaagd en Mijn zusje houden de
‘zigeuner’-personages de eer aan zichzelf en gaan ze niet in op zulke beledigingen.
Daardoor worden de achterliggende opvattingen niet expliciet ter discussie gesteld.
In Vioolmeisje worden de vooroordelen efficiënter aangepakt omdat ook een personage
uit de meerderheidscultuur tot het inzicht komt dat dergelijke opvattingen niet kloppen.
De problematische aard ervan wordt daardoor nadrukkelijker aan de kaak gesteld.
Ook verschillen tussen Roma en Sinti enerzijds en gadje anderzijds worden
gethematiseerd. Ze worden aangegeven door middel van symbolische culturele
praktijken (zoals lezen en schrijven of muziek maken) en attributen zoals de viool.
Van de stereotiepe denkbeelden omtrent lelijkheid, fysieke gebreken,
kinderverwaarlozing, of kinderroof blijft daarentegen niets meer over. Wel wordt in
alle teksten het zwervende leven in meer of mindere mate bezongen. In
Zigeunergebroed is de drang naar vrijheid die ingegeven wordt door de
‘zigeuner’-identiteit zelfs een dekmantel voor een burgermeisje dat in opstand komt.
In dat opzicht vertonen de verhalen nog overeenkomsten met Carmen, maar van de
femme fatale is in de boeken in het corpus amper nog een spoor te bekennen. Enkel
de zeventienjarige Romanie komt nog in de buurt van het prototype Carmen, de
overige meisjes zijn jonger en meteen ook een pak onschuldiger.
Hoewel de jonge vrouwelijke hoofdpersonen ietwat onschuldig zijn, bezitten ze
stuk voor stuk een zekere daadkracht, die de sleutel tot de verhalen is. Voor het hele
corpus geldt het credo ‘meisjes aan de macht’. Ze laten zich niet kisten door pesterijen
en kleinerend gedrag van buitenaf en nemen hun toekomst zelf in handen. Als je in
het achterhoofd houdt dat de besproken teksten allemaal geschreven zijn door
niet-Roma of -Sinti, kan je onder de oppervlakte een verdoken agenda van de blanke
auteurs vermoeden. De
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onderliggende boodschap is dat de protagonisten enkel kunnen slagen in het leven
wanneer ze breken met de Roma- en Sinti-tradities en een Westerse vorm van
emancipatie nastreven.
Het sluimerende Westerse ideaal haalt echter nooit helemaal de bovenhand. Het
wordt overstemd door de hoopvolle toon van de boeken. In de onderzochte teksten
is er wel degelijk aandacht voor de negatieve beeldvorming rond ‘zigeuners’ en de
impact daarvan op het leven van de hoofdpersonages, maar de nadruk ligt er niet op.
Het gaat hem vooral om hoe de pijnlijke ervaringen de Roma- en Sinti-meisjes vormen
en hen agency verlenen. Globaal gezien is de toon behoorlijk optimistisch - ‘What
doesn't kill you, makes you stronger’ - en de toekomst is aan de meisjes die door de
tegenslagen die ze meegemaakt hebben alleen maar sterker worden. Deze tendens
duidt op een verschuiving in de beeldvorming, van een romantisch, essentialistisch
buitenstaandersperspectief in Carmen naar een breder geschakeerd beeld gebracht
vanuit het standpunt van personages uit de bewuste etnische groep, wat al bij al een
behoorlijk positieve ontwikkeling is.
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De grootstad in Playmobilformaat
Ideologie en kindbeelden in Michael De Cocks en Judith
Vanistendeals Rosie en Moussa
Ine Muys
Lange tijd speelden veel kinderboeken zich af in een landelijke omgeving. Mary uit
The Secret Garden (1911) van Frances Hodgson Burnett bloeit op in een geheime
tuin en Winnie-the-Pooh (1926) van A.A. Milne beleeft zijn komische avonturen in
een bosrijke omgeving. Tegenwoordig wonen echter steeds meer kinderen in de stad
en worden er in toenemende mate kinderverhalen met een stedelijke setting
gepubliceerd. Zo bedacht auteur en theaterdirecteur Michael De Cock samen met
illustrator Judith Vanistendael een vierdelige ‘serie over twee kinderen in de grote
stad’ (Rosie en Moussa, 2010, flaptekst).1 In het eerste deel komt hoofdpersonage
Rosie in een flat aan de andere kant van de stad wonen. Ze mist haar oude thuis totdat
ze Moussa ontmoet: haar nieuwe buurjongen. Samen sluiten ze een deal. Als Moussa
Rosie meeneemt naar het dak van het flatgebouw, dan wil Rosie wel doen alsof
Moussa's kat Titus een hond is. Het dakuitstapje is echter niet zonder risico. Conciërge
Tak heeft namelijk ten ‘strrrengste’ verboden de ruimte te betreden. Toch laten de
kinderen zich niet tegenhouden. Moussa heeft zin in avontuur en Rosie verlangt naar
zicht op haar nieuwe woonomgeving. Het angstzweet breekt de twee echter uit
wanneer Tak de ruimte vergrendelt. De vraag is hoe de stadsomgeving van deze
kinderen wordt voorgesteld, en welke auteursideologieën daaraan ten grondslag
liggen.

Child of nature en child as flâneur
Kinderboeken over de stad hebben vaak een natuurkind zoals Mary of
Winnie-the-Pooh als hoofdpersonage. Volgens ecocritica Jenny Bavidge

1

De vier verhalen over Rosie en Moussa werden intussen gebundeld in het boek Rosie en
Moussa voor altijd (2017).
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(2006, p. 326; 2009, p. 77) bevat ook hedendaagse stedelijke kinderliteratuur
doorgaans een romantisch kindbeeld en een pastorale logica. De stad degradeert dan
tot een ruimte waaraan het personage via afzondering in de natuur hoopt te
ontsnappen. In het prentenboek Stimmy of Het oerwoud in de stad (Remmerts de
Vries & Hopman, 2010) bijvoorbeeld keert een stadsjongen de winkelstraat de rug
toe om in het park over een stukje ongerepte natuur te dromen (Muys, 2016, p. 39).
Daarnaast kan een fragiel kindbeeld de relatie tussen kind en stad verstoren. Jonge
kinderen zouden nog te kwetsbaar zijn om aan de hectische werkelijkheid te worden
blootgesteld (Ghesquière, Joosen & Van Lierop-Debrauwer, 2014, p. 35, 55). In
jeugdliteratuur is de stad, en vooral de straat, een symbool voor rusteloosheid en
gevaar (Carroll, 2012, pp. 96-97). Tenslotte wordt de stadsomgeving ook in ‘verlichte’
ontwikkelingsverhalen (Bradford et al., 2008, p. 91; Carroll, 2012, p. 100) vaak
negatief voorgesteld. Een kindpersonage dat zich op straat bevindt, zou in plaats van
de gewenste ontwikkeling een identiteitscrisis doormaken.
Als alternatief voor de problematische representatie van het stadskind promoot
Bavidge (2013, p. 58) een beeld van ‘the child as flâneur’. Concreet associeert ze
het referentiekader van een kind met dat van een spontane straatwandelaar. Anders
dan de (volwassen) stadsplanner voor wie elke gebeurtenis vanaf de top van een
flatgebouw zichtbaar en kenbaar is, beweegt de wandelaar zich ‘onvoorbereid’ door
de stad heen (Bavidge, 2009, p. 78). Met behulp van dergelijke voetgangersretoriek
kunnen auteurs de stad vanuit kinderperspectief weergeven: ‘street scenes [...] feature
children peeping out of the frames of the page, and the main action and detail occurs
at kneelevel. The top of the frame, beyond where a child might look, becomes hazy
and indistinct’ (Bavidge, 2006, p. 327). Bavidge houdt met andere woorden een
pleidooi voor een diepgaande stadsverkenning, opdat zowel kindpersonages als
-lezers de mogelijkheid krijgen met verschillende identiteiten te experimenteren.
In dit artikel richt ik me specifiek op de relatie die de kindpersonages uit De Cocks
en Vanistendaels Rosie en Moussa (2010) onderhouden met hun stadsomgeving. Ik
stel me de vraag of kind en stad onverenigbaar zijn, dan wel of er ruimte is voor
straatplezier. Over het algemeen kan een analyse van de ruimte inzichten opleveren
over de (verborgen) ideologieën en kindbeel-

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

97
den in een tekst. Kindbeelden zijn namelijk sociale constructies die sterk bepaald
worden door het omgevingsdiscours. Zoals cultuurcriticus Owain Jones (2002, p.
24) het formuleert: ‘[t]he nature of childhood can be transformed by the nature of
the space it is set in’. Vanuit romantisch oogpunt bijvoorbeeld mogen kinderen in
een natuuromgeving zich op een vrije en ‘wilde’ manier ontplooien, terwijl eenzelfde
gedrag in de stad als brutaal of zelfs agressief wordt aanschouwd (Jones, 2002, p.
24).

De panoramische ruimte
Rosie staat op de stoep en kijkt naar boven. / Zelfs als ze haar hoofd
helemaal in haar nek legt, dan nog kan ze het dak van het flatgebouw niet
zien. Zo hoog is het. (p. 5)
Van meet af aan probeert hoofdpersonage Rosie haar (woon)situatie te overzien. De
nieuwe omgeving kan aanvankelijk niet tippen aan haar oude thuis. Bij de eerste
aanblik van het imposante flatgebouw krijgt ze het benauwd en zelfs het weer ervaart
ze anders aan de andere kant van de stad:
[D]e andere kant van de stad lijkt wel de andere kant van de wereld. Zelfs
het weer is hier anders, denkt Rosie. Aan de andere kant van de stad scheen
de zon. Hier regent het. (p. 6, onderstreping IM)
Pas wanneer Rosie de trappenhal doorkruist heeft en het flatgebouw in de stedelijke
omgeving kan situeren, verzoent ze zich met haar leefomgeving. De dag ziet er plots
een stuk zonniger uit:
Daar staan ze [Rosie en Moussa] dan. Als twee koningskinderen, helemaal
boven op het dak van het flatgebouw. Het lijkt wel een groot plein boven
in de lucht. Ver, heel ver boven de stad. En het is er nog veel mooier dan
Moussa verteld had. Het is koud en zonnig en ze kunnen
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eindeloos ver kijken. ‘Wat een uitkijktoren’, zegt Rosie. Ze ziet
kantoorgebouwen, hijskranen die net zo hoog zijn als Rosie nu. En heel
ver beneden, een wirwar aan straten en pleinen. (pp. 26-27, onderstreping
IM)
Rosies nieuwe woonplaats is de ‘uitkijktoren’ bij uitstek. De kinderen bevinden zich
op ‘een groot plein boven in de lucht. Ver, heel ver boven de stad’. Ze krijgen ‘de
wirwar aan straten en pleinen’ wel te zien, maar een daadwerkelijke stadsconfrontatie
zit er niet in. Er is zelfs meer aandacht voor het totaaloverzicht dan voor de
flatbewoners. Zij worden in een elliptische beschrijving slechts bij naam genoemd:
‘Ze [Rosie en Moussa] lopen langs het appartement van meester Bert, de familie
Diallo... steeds hoger’ (p. 21). De appartementsbewoners die het wel tot personages
schopten, blijken fanatieke beoefenaars van de stadsplannerslogica. Conciërge Tak
loopt voortdurend van beneden naar boven om zijn luidruchtige buren op de vingers
te tikken. Mevrouw Hemelrijk nodigt Rosie en Moussa uit om vanuit haar woning de op één na hoogste van het gebouw - de mensenmassa met een verrekijker te
bespioneren. De illustraties dragen evenzeer bij tot de creatie van een panoramische
blik. Zo worden de schutbladen in alle vier de boeken van een vergezicht op de stad
voorzien. In plaats van de handelingen van de heren Tak en Kegel afzonderlijk weer
te geven, presenteert Vanistendael die in een enkel frame. Hierdoor is het resultaat
- voor een lezer die vertrouwd is met de conventies van een stripverhaal - in een
oogopslag af te lezen.
De stad is in Rosie en Moussa geen kindvriendelijke ontdekkingsruimte, maar een
afstandelijke en majestueuze ‘adult city’ (Bavidge, 2013, p. 58), waarin
kantoorgebouwen en hijskranen hun plek opeisen (De Cock & Vanistendael, 2010,
p. 29). De kinderen aanschouwen de stad vanuit het standpunt van de volwassen
stadsplanner, en auteur.2 Moussa begint over

2

Toch vraagt een evolutie richting voetgangersretoriek om aandacht. In het tweede deel van
de stadsserie, De brief aan papa (2012), speelt De Cock met de narratieve mogelijkheden
van een zinnenprikkelende stadservaring. Zo voert hij Rosie en Moussa in een druk bevolkte
tram op (De Cock & Vanistendael, 2012, p. 47). In het recentere Veldslag om een hart (2014)
schrijft Helena - met het oog op de stad Troje - dat ‘een stad [...] veel meer [is] dan de
verzameling huizen, straten en pleinen. Een stad, dat is de ziel van alle mensen die in die
stad wonen. Ze zit verscholen in de stenen, de straten, de huizen. Verborgen tussen de kieren
van deuren en muren’ (De Cock & Dendooven, 2014, p. 16).
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een toekomstige carrière als machinist (p. 29), maar vooral hoofdpersonage Rosie
wordt als verstandige mini-volwassene voorgesteld. Zij probeert zowel de controle
over haar woonomgeving als over zichzelf te behouden. Wanneer Moussa haar
uitdaagt, verkiest ze beheersing boven fysiek geweld (p. 23). Bovendien voelt Rosie
zich verantwoordelijk voor haar moeder en neemt ze een voorbeeld aan haar: ‘“Voor
alles is er altijd een oplossing.” Ze lijkt haar moeder wel. Hoe vaak heeft Rosie die
woorden al gehoord?’ (p. 45). Door hoofdpersonage Rosie met een volwassen
stadsplannersperspectief en verantwoordelijkheidszin uit te rusten, geeft De Cock
uiting aan een verlicht opvoedingsideaal.

De speelplaats
Maar als je alles moet laten wat mama's niet willen, dan wordt het leven
wel heel saai. (p. 21)
De Cock laat ook ruimte voor rebellie en ondeugendheid. Bovenstaande gedachte
behoort de doorgaans beredeneerde Rosie toe. Maar daden zeggen meer dan woorden.
De kinderen maken het ‘verboden’ dak ook tot hun persoonlijke speelplek. Daarbij
is het Moussa die het voortouw neemt. Als een speelvogel scheert hij over het dak,
met Rosie in zijn kielzog (pp. 24-25). Het dak belichaamt met andere woorden niet
alleen een panoramische blik over de stad, maar ook de speelse onbezorgdheid van
de kinderen. Wanneer meneer Tak ten tonele verschijnt, komt het spanningsveld
tussen privéruimte en openbare ruimte aan het licht. Evenals Rosie en Moussa denkt
Tak de dakruimte te kunnen inpalmen en overschouwen zonder zelf gezien te worden.
In de tekst wordt er met geen woord over gerept, maar Taks gehuppel wordt wel
degelijk door Rosie en Moussa gadegeslagen. Vanistendael verbeeldt het
vreugdedansje in paginagrote illustraties (pp. 40-41) en suggereert zo dat iedereen
nood heeft aan een uitlaatklep, maar ook dat er in de grootste controlefreaks een
deugniet schuilt.
Niettemin is het Moussa die zich als een ware speelvogel ontpopt. De jongen stelt
namelijk alles in het werk om tegen Taks gezag in te gaan. Sterker nog, hij verlangt
naar het dak en naar een hond, juist omdat Tak die zaken verbiedt. Rosie daarentegen
denkt twee keer na voor ze de verboden
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ruimte betreedt (p. 22). Ook al delen de twee boezemvrienden een flatgebouw en
hebben ze dezelfde leeftijd, ze staan op een radicaal andere manier in het leven.
Moussa gelooft dat kat-hond Titus de flatbewoners over hun opsluiting op het dak
zal inlichten. Rosie stelt dit reddingsplan meteen in vraag:
‘En waarom zouden we nu dan wel gered zijn?’ wil Rosie weten.
‘Omdat Titus hier is natuurlijk.’
‘Hoe dan?’
‘We sturen hem naar beneden om hulp te halen.’
‘Denk je misschien dat Titus zo dadelijk de trap af gaat lopen om beneden
te zeggen dat wij hier opgesloten zitten?’
Zo had Moussa het nog niet bekeken.
‘Hij kan tenminste door het kleine raampje boven de deur. En wij niet.’
(pp. 48-49, onderstreping IM)
Moussa haalt in noodsituaties zijn banden met de dierenwereld aan en laat zijn fantasie
de vrije loop (p. 57). Rosie daarentegen vertrouwt op haar gezonde verstand en het
geschreven woord. Zij recyclet stukjes oude krant om een SOS-boodschap de wijde
wereld in te sturen (p. 50). Ook correct woordgebruik is voor Rosie van belang. Zo
verbetert ze Moussa's taalfouten: ‘“dat lijkt me wel wat,” zegt Moussa. “Machinist,”
zegt Rosie’ (p. 29). Via de karakterisering van de hoofdpersonages schuift de auteur
twee verschillende kindbeelden naar voren. De Cock presenteert Moussa's romantische
ziel als een welkome aanvulling op Rosies dominante rationele logica.

De cultureel diverse ruimte
Op de hoek van de straat, recht tegenover het basketbalpleintje, is het
viswinkeltje van Mohammed. ‘'t Boekroeniske’ staat er op de etalage. (p.
15)
Een ervaren lezer zal naar aanleiding van bovenstaand citaat meteen opmerken dat
Rosie in een cultureel diverse omgeving terechtgekomen is. De naam
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van haar buurjongen Moussa klinkt exotisch en ook de uitbater van de dichtstbijzijnde
viswinkel wordt als een nevenpersonage met een niet-westerse achtergrond
voorgesteld: de illustrator voorziet Mohammed van een volle, donkere baard (p. 15).
Tegelijkertijd proberen De Cock en Vanistendael diversiteit te normaliseren. Zo
spreekt Mohammed perfect Nederlands, en daar wordt geenszins de nadruk op gelegd.
Daarnaast kreeg het viswinkeltje de naam 't Boekroeniske, een Nederlandse variant
op het Berberse woord voor ansjovis. Hiermee illustreert de auteur hoe verschillende
culturen elkaar kunnen verrijken. Niet homogeniteit maar diversiteit is de nieuwe
norm. Ook de kennismaking tussen de twee hoofdpersonages oogt vanuit
sociocultureel perspectief dubbelzinnig. In schijnbaar eenvoudige zinnetjes stelt
Moussa zich aan zijn nieuwe buurmeisje voor. In plaats van haar ook even aan het
woord te laten, plakt Moussa haar onmiddellijk een etiket op: ‘Jij bent nieuw’ (p.
10). De mondige Rosie corrigeert hem door aan te geven dat ook zij over een
eigennaam beschikt: ze is helemaal niet nieuw, ze is Rosie. De Cock draait de rollen
om. Door Rosie en niet Moussa als ‘nieuwkomer’ op te voeren, doorbreekt hij de
vanzelfsprekende normativiteit van het dominante blanke perspectief.
Ook uit de terloopse verwijzingen naar Moussa's gezellige, maar armoedige
thuissituatie (p. 52) en Rosies afwezige vader (p. 12, 18) blijkt hoe De Cock er niet
op uit is de woonomgeving van zijn hoofdpersonages te problematiseren. Verderop
waagt de auteur alsnog een sprong in het diepe. Wanneer meneer Tak de dakruimte
vergrendelt, kunnen Rosie en Moussa geen kant meer op. In afwachting van hulp
filosoferen de kinderen over de perfecte wereld. Op steeds nadrukkelijkere wijze
worden de lezers aangemaand om een ‘omgekeerde’, inclusieve samenleving uit te
denken. De Cock verwacht van zijn lezers dat ze zich in Moussa's netelige positie
verplaatsen én Rosies ruimdenkendheid delen:
‘In de omgekeerde wereld,’ zegt Moussa dan, ‘ben jij zwart en ik wit.’
Rosie heeft zich nog nooit afgevraagd hoe het zou zijn om zwart te zijn.
‘Dan werd jij, en niet ik nagekeken op straat,’ zegt Moussa.
‘Ik zou jou nooit nakijken op straat’, zegt Rosie.
‘Zijn er mensen die dat doen?’ Moussa haalt zijn schouders op. ‘Soms.
Soms kan ik de blikken voelen priemen in mijn rug.’
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‘Niks van aantrekken’, zegt Rosie dan. ‘En trouwens, wat je daar zegt
klopt niet. Want in de omgekeerde wereld maakt het niet uit of je wit of
zwart, of bruin of groen bent.’
Dat is een moeilijke. Daar moet Moussa even over nadenken. (p. 60,
onderstreping IM)
Via bovenstaande passage houdt de auteur een pleidooi voor een superdiverse
maatschappij. Kindlezers zouden - via volwassen rolmodellen en speelse
trial-and-error - niet alleen tot evenwichtige, rationele individuen moeten uitgroeien,
maar ook en vooral moeten durven nadenken over een nieuwe socioculturele
bewegwijzering.

De natuurlijke ruimte
[T]wee krantenbriefjes [dwarrelen] langzaam naar beneden als pluisjes in
de wind. (p. 61)
De natuurlijke ruimte trekt in Rosie en Moussa op het eerste gezicht de aandacht
door haar afwezigheid. Zoals Jenny Bavidge met het oog op kinderliteratuur over
New York opmerkt:
Sometimes reading nature in New York children's stories involves noticing
what is not there [...] The natural appears in bits and pieces [...], but it also
appears as an absence or as inauthentic non-nature, implicitly recalling
the missing, authentic, natural environment. (2013, p. 58)
Concreet gebruikt De Cock natuurvergelijkingen en metaforen om poëtisch uit de
hoek te komen. Een typisch stadsproduct zoals een krant krijgt een natuurlijke
connotatie; een krantenbriefje wordt een pluisje (p. 61). Mevrouw Hemelrijk
becommentarieert het neerdwarrelen van de krantenstukjes vanuit een gelijkaardig
perspectief: ‘“Het sneeuwt briefjes,” zegt ze en ze lacht’ (p. 61).
Frappanter is de spread waarop het flatgebouw plaats heeft moeten maken voor
een boomhut. In de tekst wordt er slechts kort naar verwezen, maar wanneer de
kinderen over de ‘omgekeerde’ maatschappij brainstor-
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men, fantaseert Moussa dat hij zich op een duintop in plaats van op een stadsdak
bevindt (p. 57). Deze pastorale logica (Bavidge, 2009, p. 77) heeft verregaande
gevolgen voor de interpretatie van de cultureel diverse ruimte. Waar de omgekeerde
wereld eerst gelijkgesteld werd aan een ideale wereld, blijkt die ideale wereld op
haar beurt synoniem voor een natuurlijke wereld. Pas wanneer de kinderen doen
alsof de dakruimte er ‘groen’ uitziet, kunnen ze zich een voorstelling maken van een
diverse maatschappij, waarin mens en dier op gelijke voet staan en Moussa niet
langer in zijn bewegingsmogelijkheden gehinderd wordt. Dergelijke romantisch
geïnspireerde natuurwaarden worden door de auteur nergens expliciet aangehaald.
Slechts via enkele metaforen en de discrepantie tussen tekst en illustratie komt een
voorliefde voor de groene ruimte tot uiting.

De grootstad in Playmobilformaat
Een ruimtelijke analyse van De Cocks en Vanistendaels Rosie en Moussa brengt een
verzameling aan ideologieën en kindbeelden aan het licht. Met name het dak van het
flatgebouw wordt afwisselend als een verlicht-rationele (Rosies panoramische ruimte),
een romantische (Moussa's speelse en natuurlijke ruimte) en een cultureel diverse
ruimte ingevuld. Niettemin is er een verschil tussen de ideologieën die de auteur en
de illustrator bewust naar voren schuiven enerzijds en hun zogenaamde
geïnternaliseerde normen en waarden anderzijds. Die laatste worden slechts zichtbaar
door middel van analyse. Het gaat om opvattingen die de auteurs als vanzelfsprekend
beschouwen. Zo hechten De Cock en Vanistendael uitdrukkelijk veel belang aan
culturele diversiteit en aan Rosies (multiculturele) denken in het bijzonder.
Tegelijkertijd vervallen ze in een traditioneel aandoend ruimtelijk discours en
kindbeeld. Naar analogie met Burnetts ‘secret garden’ verwordt het flatgebouw tot
een groen eilandje, ver weg van de eigenlijke stedelijke wereld.
Met het oog op de positie van het kind in het algemeen treedt een verlichte of
didactisch geïnspireerde overtuiging het sterkst naar voren. De lezers bekijken de
wereld immers grotendeels vanuit Rosies rationele en ruimdenkende standpunt en
worden - via de interactie met Moussa - uitgenodigd om het hoofdpersonage als
voorbeeld te beschouwen. Wanneer
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Rosie besluit om SOS-briefjes de wereld in te sturen, kopieert Moussa haar gedrag:
‘Rosie gooit het briefje op en neer en kust het. “Daar ga je dan,” zegt ze. Moussa
doet haar na’ (p. 53, onderstreping IM). Verder haalt Rosie de spelletjes van haar
buurjongen voortdurend onderuit (p. 11)3 en neemt ze resoluut het woord van hem
over wanneer hij er niet in slaagt om hun avontuur op coherente wijze samen te vatten
(p. 79).
Daarnaast vraagt de positie van het kind in een specifiek stedelijke leefomgeving
om aandacht. De auteurs gaven hun hoofdpersonages ook vorm vanuit een fragiele
kindopvatting. Rosie en Moussa worden letterlijk van de ‘chaotische’ werkelijkheid
afgeschermd (Ghesquière, Joosen & Van Lierop-Debrauwer, 2014, p. 35, 55). Auteur
en illustrator verkiezen een veilige thuishaven boven een confronterende
stadsverkenning. Die beslissing heeft tot gevolg dat de straat en haar diverse passanten
niet of nauwelijks in beeld komen. Zelfs de competente Rosie wordt niet rijp genoeg
bevonden om de stad van dichtbij te verkennen. Na een bezoekje aan de viswinkel
op het einde van de straat keert het meisje regelrecht naar huis. En bij een kop
chocomelk van mevrouw Hemelrijk, en later vanuit de slaapkamer, blikt ze terug op
een bewogen dag: ‘Het is nacht. Rosie heeft haar pyjama aan. Ze staat voor het raam
en kijkt naar de stad. “Wat een dag,” denkt ze. “Wat een avontuur”’ (p. 86). Enkel
boven op het dak, van achter glas of via een verrekijker is het de kinderen toegestaan
om andere mensen gade te slaan of - in Moussa's geval - over een andere identiteit
na te denken. Op die manier blijft de onverenigbaarheid tussen kind en stedelijke
omgeving ook in De Cocks en Vanistendaels stadsroman overeind. Rosie en Moussa
maken slechts kennis met de grootstad in Playmobilformaat. Vanuit hun ‘ivoren
torentje’ bespelen de kinderen de naaste buren, maar de overige stadsinwoners blijven
inwisselbare plastic poppetjes. Niet de openbare straat, maar het beschutte flatgebouw
wordt hen als leerschool en speelruimte aangeboden.

3

Zie ook pp. 48-49: ‘En waarom’, ‘Hoe dan?’ en ‘Denk je’.
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Hoe politiek correct zijn Pippi, Kuifje en Babar?
Een studie vanuit een postkoloniaal perspectief
Anne Neutelaers
Politieke correctheid is een heet hangijzer en komt tot uiting in talrijke politieke,
economische en maatschappelijke debatten, over bijvoorbeeld de migrantencrisis,
het Pietendebat, Brexit en het presidentschap van Donald Trump. Wie genoeg heeft
van deze discussies en toevlucht zoekt in geliefde kinderboekenklassiekers uit zijn
of haar jeugd, waarvan doorgaans aangenomen wordt dat ze onschuldig zijn, kan
bedrogen uitkomen. De auteurs van iconische kinderboeken zoals Pippi Langkous
(1945), Kuifje in Congo (1931; 1946) en Het verhaal van Babar het olifantje (1931)
werden in de afgelopen decennia beschuldigd van racisme en imperialisme. Hoewel
deze beschuldigingen al jaren oud zijn, zijn ze in het huidige klimaat van religieuze
en nationalistische radicalisering nog steeds brandend actueel. In het geval van Pippi
Langkous hebben onderzoekers zoals David Rudd (2007) en Karen Coats (2007) al
aangetoond dat de kritiek over racisme weerlegbaar is. Ik gebruik Pippi daarom als
een ijkpunt om te onderzoeken of deze kritiek ook weerlegbaar is bij Babar en Kuifje.
Ik vergelijk de drie verhalen aan de hand van twee thema's die van belang zijn in de
context van Westers imperialisme: centrum versus periferie en dierenmotieven.1

De thema's
Een van de belangrijkste dichotomieën van het Westerse imperialisme is die tussen
centrum en periferie. Grof genomen beginnen de Europese grootmachten vanaf de
vijftiende eeuw met het veroveren van overzeese gebieden

1

Dit artikel is deels gebaseerd op mijn eigen scriptie over racisme vanuit een postkoloniaal
perspectief in de Pippi Langkousboeken. Wie meer wil weten over dit onderwerp, verwijs
ik graag naar mijn scriptie, ‘Jag ingalunda vara micke’ fin vit prinsessa' Den koloniala andra,
identitet och tillhörighet i Astrid Lindgrens Pippiböcker (Neutelaers, 2016).
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in Amerika, Azië en Afrika. Tot ongeveer de eerste helft van de twintigste eeuw
kunnen zij hun kolonies behouden. In deze periode van imperialisme en koloniale
expansie is het Europese moederland het hart van een imperium. Het vormt het
centrum en de kolonies zijn de spreekwoordelijke kinderen in de periferie, die
afhankelijk zijn van hun moeder (Kennedy, 2002). Het blanke Europese moederland
is het middelpunt van cultuur, beschaving en welvaart. De perifere kolonies worden
stereotypisch gezien als wild, gevaarlijk en ongeciviliseerd. Na de tweede
wereldoorlog komt een migratiestroom op gang vanuit de kolonies naar Europa. Veel
gekleurde migranten hopen op een beter leven in het moederland, maar stuiten vaak
op racisme, discriminatie en haat (Naidoo, 1998, p. 172, 176-177). Samen met hen
verhuist ook de dichotomie tussen het centrum en de periferie: in het moederland
worden migrantenwijken in grote steden de nieuwe periferie, in verhouding tot het
blanke stadscentrum.
Het thema dierenmotieven hangt samen met dat van centrum versus periferie.
Zoals gezegd werd het moederland voorgesteld als het toonbeeld van beschaving en
de kolonies stereotypisch als het omgekeerde daarvan. Bijgevolg werd de gekleurde
bevolking uit deze gebieden vaak niet als mens, maar als dier beschouwd. Vooral in
de negentiende eeuw kenden Europees imperialisme en rassentheorieën, zoals de
eugenetica van Francis Galton en het sociaal Darwinisme, een grote bloeiperiode
(Galton, 2006; Kennedy, 2002). Rassentheorieën klasseerden de menselijke rassen
in een hiërarchie. Gekleurde rassen hadden volgens deze wetenschap meer gemeen
met apen dan met mensen. Bijgevolg bediende Europees imperialisme zich graag
van deze theorieën om de blanke suprematie door te drukken in de overzeese gebieden
(Kennedy, 2002, p. 5, 22-26; Said, 2003, pp. 97-101).

Centrum versus periferie
Pippi
In de boeken over Pippi Langkous, Pippi Langkous (1945), Pippi Langkous gaat
aan boord (1946) en Pippi Langkous in Taka-Tukaland (1948) is de dichotomie
tussen centrum en periferie op verschillende niveaus aanwezig. Al vanaf het begin
van het eerste boek, Pippi Langkous (Lindgren, 2013), wordt Pippi voorgesteld als
een soort migrant. Alleen al de titel van het eerste
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hoofdstuk, ‘Pippi komt in Villa Kakelbont wonen’ (Lindgren, 2013, p. 7), suggereert
dat Pippi nieuw is in het stadje. De locatie en de verlopen staat van Villa Kakelbont
roepen associaties op met de krotwoningen waarin migranten vaak werden gedwongen
om te leven (McLeod, 2004, pp. 101-106): ‘Aan de rand van het stadje lag een tuin
waarin alles maar raak groeide. In die tuin stond een oud huis en in dat huis woonde
Pippi Langkous’ (Lindgren, 2013, p. 7). Het huis contrasteert sterk met het stadje:
‘Het stadje met de lage huisjes en straatjes met hobbelige keien zag er gezellig uit’
(Lindgren, 2013, p. 163). Net zoals Villa Kakelbont scherp afsteekt tegen het stadje,
is het verschil tussen de inwoners van Villa Kakelbont en die van het stadje groot.
Pippi is een negenjarig meisje dat alleen woont. Haar vader is een ‘negerkoning’
(Lindgren, 2013, p. 7), wat van Pippi een ‘negerprinses’ maakt (Lindgren, 2013, p.
7). Ze draagt kleurrijke kleren die ze zelf maakt, maar die niet bij elkaar passen. Ze
is schatrijk, gaat niet naar school en doet voor de rest haar eigen ding, zonder dat
iemand haar ook maar iets gebiedt of verbiedt. Pippi's enige huisgenoten zijn meneer
Nilsson, een aapje in mensenkleren, en een paard. Zoals genoegzaam bekend is het
contrast met Tommy en Annika, Pippi's vrienden en buren, groot (Coats, 2007, p.
17). Tommy en Annika waren ‘twee heel goed opgevoede kinderen. Tommy beet
nooit op zijn nagels en deed altijd wat zijn moeder zei. Annika zeurde nooit om haar
zin te krijgen en ze liep altijd in mooi gestreken jurkjes, die ze nooit vuilmaakte’
(Lindgren, 2013, p. 8). Vanzelfsprekend wonen de jongen en het meisje samen met
hun ouders en gaan ze braaf naar school. Van in het begin is het duidelijk dat Tommy
en Annika conventionele kinderen zijn, die in de samenleving van het stadje passen.
Ze vallen niet uit de toon, wat niet van Pippi kan worden gezegd. Haar alternatieve
kledingstijl, huisgenoten en levensstijl passen in de chaotische wildernis van Villa
Kakelbont, maar steken af tegen het doorsnee stadje. Pippi wordt duidelijk geschetst
als een outsider die in de marge, of de periferie, van de samenleving woont.
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Wanneer men de kloof tussen centrum en periferie verplaatst van de verhouding
tussen Villa Kakelbont en het stadje naar de relatie tussen Zweden en Taka-Tukaland
in de Stille Zuidzee, verandert Pippi's status: haar positie van buitenstaander verschuift
naar het centrum, omdat ze een blanke Europese is. Het is vooral in deze context dat
recent kritieken over racisme voorkomen Het gebruik van het woord ‘neger’ heeft
al veel controverse uitgelokt (Hansson, 2011; Leezenberg, 2008; Surmatz, 2007, p.
33; Tagesson, 2011; Van den Bossche, 2015). Vooral de Nederlandse onderzoeker
Michiel Leezenberg (2008) en de Duitse theologe Eske Wollrad (Hansson, 2011;
Tagesson, 2011) nemen het gebruik van dit woord en de stereotypische en racistische
beschrijving van de gekleurde bevolking van Taka-Tukaland op de korrel. Ze hekelen
het feit dat de Taka-Tukalanders worden voorgesteld als naïeve stumpers gekleed in
een strooien rokje, die zich bijzonder onderdanig tegenover blanken gedragen en er
alles aan doen om het die blanken naar hun zin te maken. De blanke Pippi zou zich
als een Europese imperialist gedragen ten opzichte van de inwoners van
Taka-Tukaland (Surmatz, 2007, p. 33).
De theorieën van Leezenberg (2008) en Wollrad (in Hansson, 2011; Tagesson,
2011) stellen de situatie simpel voor, zonder de historische context en de reputatie
van Lindgren voldoende in acht te nemen. In de jaren 1940 was het woord ‘neger’
het courante woord om een kleurling te beschrijven (Nyman, 2014). Daarnaast stond
Astrid Lindgren bekend als een antiautoritaire en antiracistische auteur (Rudd, 2007,
pp. 38-39; Scott, 2007, p. 75). Ondanks het gebruik van het woord ‘neger’ en de
soms stereotypische beschrijvingen, is de subversie van Westerse conventies en
ideeën nooit veraf. Vooraleer men Pippi afschildert als imperialist, dient men zich
af te vragen of Taka-Tukaland wel echt gekoloniseerd is. Er wordt nergens bevestigd
dat Taka-Tukaland een Zweedse kolonie is. De blanken die op het eiland wonen,
zijn de bemanningsleden van Kikkertje, het schip van Pippi's vader, Kapitein
Langkous. Zij zijn piraten. Traditioneel gezien zijn piraten vogelvrij. Net zoals Pippi,
staan zij buiten de Zweedse maatschappij.
Pippi's vader is koning van het eiland geworden, maar dat betekent niet automatisch
dat het eiland gekoloniseerd is. Bij kolonisering moet de gekleurde bevolking van
de kolonie zich aanpassen aan de normen die de blanke imperialisten opleggen: de
taal, cultuur, klederdracht, architectuur en
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dergelijke worden overgebracht van het moederland in het centrum naar de kolonie
in de periferie. Van zulke onderwerping is op Taka-Tukaland geen sprake. Pippi,
Tommy, Annika en Kapitein Langkous nemen de klederdracht van de
Taka-Tukalanders over: ze hullen zich in strooien rokjes. Ze wonen niet in Westerse
gebouwen, maar in hutjes. Hoewel de Taka-Tukalanders een beetje Creool Zweeds
hebben geleerd, hebben ze dat niet onder dwang gedaan, maar hebben ze dat spontaan
overgenomen van de bemanning van Kikkertje. Sterker nog, Kapitein Langkous heeft
zich het Taka-Tukaans eigen gemaakt en communiceert ook in die taal met de
Taka-Tukalanders: ‘Koning Efraim [Langkous] stak zijn hand op ter begroeting en
riep: “Muoni manana!” en dat betekende: “Tot uw dienst!”’ (Lindgren, 2013, p. 198).
Op haar eigen manier daagt Lindgren met deze details conventies van Westerse
mogendheden ten aanzien van de kolonies uit.

Zoals ook Van den Bossche (2015, p. 21) aanhaalde, toont Pippi dat ze lak heeft aan
conventies wanneer de Taka-Tukalanders voor haar buigen:
‘Zijn jullie wat verloren?’ vroeg Pippi [vanop haar troon]. ‘Het ligt daar
in elk geval niet, dus jullie kunnen net zo goed weer opstaan.’ [...]
‘Ik helemaal geen mooie prinses,’ zei Pippi in gebroken Taka-Tukaans.
‘Ik eigenlijk alleen maar Pippi Langkous, en ik nu absoluut genoeg van
dat getroon.’ (Lindgren, 2013, p. 201)
Hoewel er nog andere voorbeelden zijn, ben ik van mening dat geen enkele scène
Lindgrens subversie zo sterk duidelijk maakt. Pippi weigert het imperialistische
protocol te volgen en ondergraaft op die manier haar eigen rol als blanke Westerse
kolonisator. Ze neemt haar rol als ‘negerprinses’ niet als vanzelfsprekend aan. Sterker
nog, ze staat duidelijk aan de kant van de Taka-Tukalanders en stelt zich dus zelfs
in de Stille Zuidzee op als een buitenstaander tegenover de conventionele Westerse
samenleving.
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Kuifje
Net zoals bij Pippi Langkous, wordt de toon in Kuifje in Afrika (1997)2 van Hergé
onmiddellijk gezet. Kuifje, een jonge reporter, vertrekt in opdracht van zijn krant,
Le Petit Vingtième,3 op reis naar Afrika. De jongeman wordt enthousiast uitgewuifd,
maar ook Bobbie, Kuifjes witte viervoeter, neemt met een plechtige snuit afscheid
van zijn vrienden: ‘Ja, ik ben het saaie leventje hier beu. Ik heb besloten op
leeuwenjacht te gaan...’ (Hergé, 1997, p. 1). De arrogante ambitie van een klein wit
Belgisch hondje zoals Bobbie om op leeuwen te jagen, kan gezien worden als een
imperialistische spiegel voor het hele stripverhaal: een klein blank land als België
wil het mysterieuze, donkere, immense Congo onderwerpen. Vanuit het centrum
regeert het als moederland over de periferie.
De boottocht naar Afrika, levert nog andere voorbeelden op die het idee
ondersteunen dat België het beschaafde moederland en Congo de onderworpen
kolonie is. Alle hoge functies op het schip, zoals die van stuurman en dokter, worden
uitgevoerd door blanken, vermoedelijk Belgen (Hergé, 1997, pp. 3-4). De lage
functies, zoals die van steward, timmerman en matroos, worden uitgeoefend door
Afrikanen, vermoedelijk Congolezen (Hergé, 1997, p. 1, 3, 6). Daarenboven wordt
de Afrikaanse bemanning niet noodzakelijk positief voorgesteld. Ze spreken een
soort Creool Nederlands: ‘Jij niet duiken massa! ... Hier veel haaien zijn’ (Hergé,
1997, p. 7). Wanneer Bobbie in het dokterslokaal wacht op een behandeling voor
een gezwollen staart, komt de zwarte timmerman binnen met een grote zaag. Geheel
onbedoeld jaagt hij Bobbie daarmee de stuipen op het lijf. De blanke dokter brengt
soelaas (Hergé, 1997, pp. 3-4). Wanneer Bobbie overboord gaat en dreigt te worden
verzwolgen door haaien, probeert een Afrikaanse matroos hem te redden. De man
gooit per ongeluk de reddingsboei op Bobbies kop, waardoor de hond het bewustzijn
verliest en zinkt. Kuifje springt vervolgens

2

3

Kuifje in Afrika werd voor het eerst uitgebracht in 1931 in het zwart-wit, onder de titel Kuifje
in Congo. In 1946 verscheen een hertekende kleurenversie van Kuifje in Congo. Kuifje in
Afrika is de meest recente versie uit 1997. Ik verwijs hoofdzakelijk naar Kuifje in Afrika.
Wanneer ik naar Kuifje in Congo verwijs, zal ik deze titel en het jaartal gebruiken om de
juiste versie aan te duiden.
Le Petit Vingtième was de jeugdbijlage van de conservatieve katholieke Brusselse krant Le
Vingtième Siècle. Hergé schreef zelf voor deze krant, waarin de avonturen van Kuifje
aanvankelijk werden gepubliceerd (Boisacq, 1995, p. 152).
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in het water en redt Bobbie (Hergé, 1997, pp. 6-8). Ondanks de goede bedoelingen,
komen de Afrikanen stuntelig over en is het aan de blanke Europeanen om de situatie
recht te zetten (Ory, 2014, p. 122).
Deze verhouding komt niet enkel tijdens de reis voor, ook eenmaal aan wal in
Afrika zien we er sporen van. De Afrikanen worden vaak als incompetent, bijgelovig
en dom voorgesteld (Boisacq, 1995, p. 153; Ory, 2014, p. 122). Wanneer Kuifje
bijvoorbeeld een Congolese man geneest met een kininetablet, verkondigt de
echtgenote van de man dat Kuifje ‘een groot tovenaar’ is, omdat ze het geneesmiddel
niet kent (Hergé, 1997, p. 28).

Deze stereotypes stralen imperialistische propaganda uit. Kuifje in Congo (1931)
verscheen voor het eerst in het jeugdblad van Le Petit Vingtième, ‘un “journal
catholique et national de doctrine et d'information”’ (Boisacq, 1995, p. 155). Aan
het hoofd van deze krant stond abt Norbert Wallez, ‘grand admirateur de Mussolini’
(p. 155). Onder zijn leiding schreef Hergé de sterk anticommunistische, pro-Westerse
voorganger Kuifje in het land van de Sovjets (1930). Dit eerste album werd bijzonder
goed ontvangen, waardoor abt Wallez het idee opvatte het volgende avontuur te laten
spelen in Congo, de toenmalige Belgische kolonie. Op die manier werd Kuifje ook
een vehikel om conservatieve, katholieke imperialistische propaganda te verspreiden.
Hergé zelf was minder enthousiast over dit idee, hij wou namelijk de Verenigde
Staten kiezen als setting voor het tweede Kuifje-album. Hij werd echter gedwongen
om abt Wallez te volgen, anders werd Kuifje niet uitgegeven (Boisacq, 1995, p. 156).
Omdat hij het album tegen zijn zin schreef, liet Hergé het na veel research te doen
over Congo: ‘Les sources d'Hergé, qui n'a jamais mis le pied en Afrique, proviennent
des prospectus, guides touristiques, monographies [...] [qui] offrent une image quelque
peu suave de la colonie, avec ses nègres, ses colons exemplaires et ses missionnaires
devoués’ (Boisacq, 1995, p. 157). Gepaard met vooroordelen ten opzichte van Congo
en Afrikanen die courant waren in de eerste helft van de twintigste eeuw, had
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het gebrek aan research als gevolg dat Kuifje in Congo (1931, 1946) en Kuifje in
Afrika vol stereotypes en pro-Belgische imperialistische propaganda staan. We krijgen
alles te zien vanuit het perspectief van de blanke, katholieke, Belgische overheerser.
In dit geval: Kuifje in een koloniale plunje, compleet met koloniale helm en geweer
(Hergé, 1997, p. 15). België is altijd het geciviliseerde moederland en Congo het
ongeciviliseerde koloniale subject (Boisacq, 1995, p. 156-157; Ory, 2014, p. 122).

Babar
De voorstelling van de dichotomie tussen centrum en periferie is het ingewikkeldst
in Het verhaal van Babar het olifantje (1931) van Jean de Brunhoff. Wat bij Babar
opvalt, is dat alles met de grootste vanzelfsprekendheid gebeurt (Kohl, 2006, p. 5).
Het verhaal speelt zich af in het bos en in de grote stad. Nergens wordt expliciet
vermeld in welk land de stad ligt, maar toch suggereren heel wat elementen dat de
stad in Frankrijk ligt. Om te beginnen is de auteur een Fransman en is het verhaal
oorspronkelijk in het Frans gepubliceerd. De architectuur van de huizen doet Frans
aan (De Brunhoff, 2014, p. 9), alsook de opera (De Brunhoff, 2014, p. 10). Het
uniform van de man in de stad doet denken aan de uniformen van Franse
politieagenten (De Brunhoff, 2014, p. 10). Het warenhuis waar Babar zijn kleding
koopt kan men associëren met de Galeries Lafayette in Parijs (De Brunhoff, 2014,
pp. 12-15). Daarnaast roepen de Patisserie Dumont, met zijn Franse naam, en de
bourgondische tafel met rode wijn bij de oude dame thuis, ook een Franse sfeer op
(De Brunhoff, 2014, p. 27, p. 18). Het weidse landschap waar Babar met auto
doorrijdt, zou in Frankrijk kunnen liggen (De Brunhoff, 2014, pp. 20-21).
In deze stad komt de jonge Babar terecht nadat hij zijn moeder verliest. Hier
ontmoet hij de rijke oude dame, die hem haar geldbeugel geeft zodat hij een pak kan
kopen. Het spreekt voor zich dat de jonge olifant bij haar intrekt, lessen volgt en leert
autorijden. Er wordt niets ter discussie gesteld. Het grote bos, waarin alle dieren
wonen, kan gelezen worden als de periferie. De stad, waar de mensen wonen, is het
centrum. Babar is de migrant die van de periferie naar het centrum verhuist en daar
een beschaafde heer wordt. Om een heer te kunnen worden, moet Babar zich echter
volledig conformeren
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aan de regels en normen van de mensenwereld en zijn dierlijke identiteit opgeven
(Kohl, 2006, pp. 6-7; Van Ginneken, 2002, pp. 15-16).
In tegenstelling tot de stereotypische migrant, wordt Babar echter niet anders
behandeld dan de blanke menselijke inwoners van de stad. De mensen lijken hem
onmiddellijk te aanvaarden. Ze helpen hem zelfs verder. De rijke oude dame geeft
Babar geld, zodat hij een pak kan kopen: ‘Ze houdt erg van kleine olifantjes en ze
snapt meteen dat hij graag een mooi pak wil. Omdat ze iemand graag een plezier
doet, geeft ze hem haar portemonnee’ (De Brunhoff, 2014, p. 11). De verkoper in
het warenhuis helpt Babar graag met het kiezen van een pak en toebehoren. Enkel
de liftjongen geeft Babar een standje wanneer hij al ‘tien keer helemaal naar boven
en tien keer helemaal naar beneden’ (De Brunhoff, 2014, p. 12) is gegaan met de
lift: ‘“Dit is geen speelgoed, meneer olifant. Nu moet u uitstappen en gaan kopen
wat u hebben wilt”’ (De Brunhoff, 2014, p. 12). Desondanks blijft de liftjongen
beleefd tegenover Babar. Hij noemt hem zelfs ‘meneer olifant’. Nadat Babar alles
heeft gekocht wat hij nodig heeft, vindt hij onmiddellijk onderdak bij de oude dame:
‘Babar woont nu bij de oude dame’ (De Brunhoff, 2014, p. 19), die hij zijn ‘vriendin’
noemt (De Brunhoff, 2014, p. 18). De vriendelijke manier waarop Babar wordt
behandeld komt niet overeen met de behandeling die veel gekleurde migranten krijgen
in het Europese land waarnaar zij verhuizen. Meestal krijgen zij te maken met racisme,
discriminatie en zelfs geweld. Werk en onderdak vinden is voor hen vaak zeer moeilijk
(Naidoo, 1998, p. 172, 176-177). Babar ondervindt echter geen enkel ongemak in
het moederland. De ruimtelijke opsplitsing tussen centrum en periferie vindt dus
schijnbaar geen weerklank in de machtsrelaties.
Zoals gezegd, wordt in de tekst niet expliciet aangegeven waar het verhaal zich
afspeelt. Je zou kunnen aannemen dat de setting Frankrijk is, maar er zijn ook
argumenten tegen die aanname te vinden. Het bos bestaat voornamelijk uit palmbomen
en lage struiken en wordt bewoond door apen, olifanten en exotische vogels (De
Brunhoff, 2014, p. 6). Deze fauna en flora zijn te exotisch om thuis te horen in
Frankrijk. Het zou dus kunnen dat de stad helemaal niet in Frankrijk ligt, maar in
een kolonie, en naar het model van Parijs is gebouwd (De Brunhoff, 2014, p. 10).
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Daardoor vertoont de verhouding van de periferie tot het centrum gelijkenissen met
de voorstelling van de periferie in de boeken over Pippi Langkous. Op een
internationaal niveau krijgen we een tegenstelling tussen het Europese moederland
en de kolonie. Op een lokaal niveau zien we een tegenstelling tussen de stad en het
bos. Dat betekent dat de zogezegd beschaafde stad in het centrum van de kolonie op
een internationaal niveau, tegenover het moederland, ook in de periferie ligt. Dit zou
meteen kunnen verklaren waarom ze zo Frans aandoet. Blanke kolonisten hadden
namelijk de reputatie om nog Franser dan Frans te zijn.4 Op die manier konden ze
namelijk de nationale identiteit van het moederland, hun thuis, handhaven en voor
zichzelf een nieuw ‘thuis’ creëren, wat kan verklaren waarom Babar er als een Franse
heer wil uitzien (Kennedy, 2002; Kohl, 2006, pp. 6-7). In de kolonies kreeg de
gekleurde koloniale bevolking namelijk te horen dat zulke stereotiepe en
geïdealiseerde voorstellingen van de inwoners van het moederland representatief
waren. Volgens imperialistische propaganda behoorden alle blanke inwoners van
het Europese moederland tot de gegoede klasse en waren ze allemaal welopgevoed,
welbespraakt en bovenal geciviliseerd (Naidoo, 1998, p. 176). Men zou dus kunnen
stellen dat Babar perfect in het koloniale plaatje past. Hij heeft het voorbeeld van de
mens volledig overgenomen. Pippi, daarentegen, wijst haar opgedrongen
imperialistische status, als blanke prinses van Taka-Tukaland, bewust af.

4

Dit gold niet enkel voor de Fransen. Alle koloniale machten uit de negentiende en vroege
twintigste eeuw, zoals Groot-Brittannië, hadden de gewoonte om hun nationale identiteit
extreem te benadrukken in de kolonies (Kennedy, 2002).
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Op basis van de vanzelfsprekendheid waarmee Babar een beschaafd ‘mens’ wordt,
kan men het boek inderdaad beschuldigen van het verkondigen van een
imperialistische boodschap (Kohl, 2006, p. 5). Voor men oordeelt, wil ik echter op
een aantal punten wijzen. Niemand verplicht Babar tot iets. Hij kiest er zelf voor om
te worden wie hij wordt. Met uitzondering van de jager, doet niemand van de mensen
in het boek hem kwaad. Integendeel, ze helpen hem. Op het einde van het boek belet
of verplicht niemand hem om terug te keren naar het bos. Daar kiest hij zelf voor:
‘Babar besluit om met Arthur en Céleste en hun moeders mee terug te gaan naar het
grote bos’ (De Brunhoff, 2014, p. 31). Dus wat de racismeaanklacht tegen Babar
betreft, geldt hetzelfde als bij de discussie over Pippi. Het boek maakt zich misschien
wel schuldig aan stereotypering, het bevat imperialistische elementen, maar Babar
wordt op geen enkel moment in de stad gediscrimineerd of onderdrukt.

Dierenmotieven
Pippi
Dierenmotieven en imperialistische stereotypen worden in analyses van de boeken
over Pippi Langkous doorgaans toegepast op de voorstelling van de gekleurde
bevolking van Taka-Tukaland (Hansson, 2011; Leezenberg, 2008; Tagesson, 2011).
Omdat de verhouding tussen Pippi en de Taka-Tukalanders al eerder aan bod kwam,
verleg ik nu de focus naar Pippi zelf. Ik wil aantonen hoe Pippi op basis van
dierenmotieven en koloniale stereotypen zelf kan worden gezien als de koloniale
outsider, die niet in de Zweedse maatschappij thuishoort.
Het personage Pippi wordt omgeven door dierensymboliek (Scott, 2007, p. 75),
die haar positie als buitenstaander versterkt. In het Nederlands draagt Pippi's naam
geen speciale betekenis. In het oorspronkelijke Zweeds is ‘Pippi’ een kinderwoord
voor ‘vogel’ (Rudd, 2007, p. 39). Pippi woont samen met Meneer Nilsson en een
paard, maar ‘[z]onder vader en zonder moeder. Dat was soms wel fijn, want er was
niemand die tegen haar kon zeggen dat ze naar bed moest [...] [e]n niemand kon haar
dwingen spruitjes te eten’ (Lindgren, 2013, p. 7). Pippi is, met andere woorden, zo
vrij als een vogel. Ze doet haar eigen zin en laat zich door niemand tegenhouden. Ze
gaat niet
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naar school. Ze gaat en staat waar ze wil, ongeacht of het het dak van een huis is, of
hoog in een boom (Scott, 2007, p. 78). Een ander dier dat vaak wordt gebruikt om
Pippi te beschrijven is ‘aap’5 (Lindgren, 2013, p. 22). Net zoals een echte aap klimt
Pippi graag in bomen. Zo brengt Pippi Tommy en Annika een bezoek op school. In
plaats van de deur te gebruiken, zoals conventioneel is, klimt Pippi echter via een
boom tot bij het raam van het klaslokaal (Lindgren, 2013, p. 103). Ook op ladders
leeft Pippi zich uit. Wanneer Pippi via het raam een zieke Tommy en Annika bezoekt,
voert ze kunstjes uit op de ladder:
Als ze op een van de bovenste sporten stond, liet ze de ladder heen en
weer zwaaien. [...] Als ze naar beneden ging, deed ze dat altijd met haar
hoofd naar beneden, alleen maar om haar vertrek spannend te maken. [...]
Pippi stond bijna de hele dag op de ladder. Ze drukte haar neus tegen de
ruit, draaide haar oogleden binnenstebuiten en trok de gekste gezichten.
(Lindgren, 2013, p. 187)
Op deze manier doet Pippi bijna denken aan een aap in het circus of in de zoo. Het
carnavaleske karakter van Pippi's gedrag kan echter ook worden geïnterpreteerd als
het omzeilen van de normen en conventies van de maatschappij (Natov, 2007, p. 93;
Rudd, 2007, p. 45). Pippi laat zich niet in de rol duwen, die de maatschappij haar wil
opdringen. In de scène waar twee politieagenten, symbolen van de ordehandhaving
van een beschaafde maatschappij, haar naar een kindertehuis willen brengen, keert
Pippi de rollen duidelijk om. Ze is niet van plan om zomaar met de agenten mee te
gaan: ‘Toen zei een van de agenten dat Pippi niet moest denken dat ze maar alles
kon doen. Ze moest naar het kindertehuis en gauw! Hij ging naar haar toe en pakte
haar bij de arm’ (Lindgren, 2013, p. 22). De agenten beschouwen Pippi als een simpel
kind en proberen duidelijk autoriteit uit te oefenen. Wanneer Pippi echter wegloopt,
behendig in de boom klimt en vervolgens ‘over de dakpannen [klimt] alsof ze een
aap was’, verliezen de agenten hun geduld (Lindgren, 2013, p. 22). Ze vergeten hun
zogezegd beschaafde manieren en achtervolgen het meisje en komen vast te zitten
op het dak, nadat Pippi de

5

Het woord aap kan als koosnaam voor een kind worden gebruikt, maar evengoed als
scheldwoord.
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ladder heeft weggenomen. Pippi is nu degene die als een beschaafd mens met beide
voeten op de grond staat, terwijl de agenten zich als onbeschaafde apen gedragen.
Uiteindelijk krijgen de mannen lik op stuk wanneer Pippi hen van haar eigendom
gooit. Hoewel Pippi hier dus voor de onbeschaafde outsider wordt aanzien, weet ze
de rollen en perspectieven zodanig om te draaien, dat ook hier weer de grens tussen
mens en dier en tussen beschaafd en onbeschaafd vervaagt.
Pippi's dierlijke eigenschappen worden ook versterkt door haar bijzondere uiterlijk
en enorme fysieke kracht. Haar haar heeft ‘dezelfde kleur als een wortel en het zat
in twee stijve vlechtjes, die van haar hoofd af stonden’ (Lindgren, 2013, p. 8). Haar
gezicht wordt gedomineerd door een kleine neus in de vorm van een aardappel
(Lindgren, 2013, p. 8), sproeten en een grote mond vol witte tanden. Maar ‘[h]et
allerbijzonderste aan haar was dat ze zo sterk was’ (Lindgren, 2013, p. 8). Men kan
stellen dat Pippi's enorme kracht iets beestachtigs, misschien zelfs monsterlijks heeft
(Scott, 2007, p. 76): ‘In de hele wereld was geen politieagent zo sterk als zij. Ze kon
een heel paard optillen als ze dat wilde’ (Lindgren, 2013, p. 8). Pippi is echter niet
alleen bovenmenselijk sterk, ze is ook bijzonder wild, op het monsterlijke af. Wanneer
er een huisbrand uitbreekt, klimt Pippi zonder verpinken via een ladder naar de
bovenste verdieping om de kinderen te redden:
Hints of the devilish side of Pippi's nature come early, for example [...] in
her behavior when she rescues two children from a burning house, for she
dances ‘wildly’ without fear for her safety, celebrating the fire that has
claimed the house and almost two lives. (Scott, 2007, p. 76)
Terwijl ze op de ladder staat, zingt Pippi ook nog een liedje, wat het hele gebeuren
een grotesk karakter geeft. Pippi's gedrag doet de grenzen tussen mens en dier
vervagen. Men zou Pippi kunnen beschouwen als een soort antropoïde: niet volledig
dierlijk, maar ook niet helemaal menselijk. Ze is als het ware een soort tussenwezen,
dat niet voldoende menselijk en te onconventioneel is om volledig te worden aanvaard
in het stadje (Rudd, 2007, p. 41).
Pippi's status als tussenwezen, of antropoïde, bevat echter een sterke koloniale
component. Haar beschrijving doet namelijk denken aan de stereo-
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typische, imperialistische beschrijvingen van Afrikanen. Vanuit een imperialistisch
perspectief worden Afrikanen vaak voorgesteld als niet-menselijke wezens met
dierlijke eigenschappen, grof haar, korte, platte neuzen en met een grote mond vol
grote, witte tanden, en die gekleed gingen in lompen ofwel geheel naakt waren
(Achebe, 2006, pp. 338-339). Dergelijke imperialistische afschilderingen waren
bijzonder populair in het midden van de negentiende eeuw en werden door de invloed
van het sociaal Darwinisme voor wetenschappelijk correct aangenomen (Kennedy,
2002, p. 5, pp. 22-26; Said, 2003, pp. 97-101). Negentiende-eeuwse rassentheorieën,
zoals de eugenetica van de Britse wetenschapper Francis Galton (2006, pp. 224-229),
trachtten alle menselijke rassen te rangschikken in een hiërarchie. De blanke rassen
werden als superieur aan de gekleurde rassen beschouwd. Vooral de Afrikaanse
rassen werden als meer dier dan mens gezien (Galton, 2006, pp. 224-229; Said, 2003,
p. 108). De bovenstaande beschrijvingen van Afrikanen vindt men ook terug in
Leezenbergs (2008) en Wollrads (in Tagesson, 2011) kritiek op de voorstelling van
de Taka-Tukalanders. In zijn artikel vergelijkt Leezenberg (2008) Taka-Tukaland
met het Congo uit Heart of Darkness (1899) van Joseph Conrad. Leezenbergs analyse
laat zich echter ook omdraaien: je kan Pippi vergelijken met de Afrikanen uit Conrads
roman. De manier waarop Pippi omschreven wordt, vertoont gelijkenissen met de
beschrijving van Kurtz' Afrikaanse minnares. In de onderstaande scène wordt deze
vrouw ook als een soort wild dier gekarakteriseerd:
‘And from right to left along the lighted shore moved a wild and gorgeous
apparition of a woman.’
‘She walked with measured steps, draped in striped and fringed cloths,
treading the earth proudly with a slight jingle and flash of barbarous
ornaments. [...] She stood looking at us [...] like the wilderness itself.’
(Conrad, 2006, pp. 60-61)
Ook al is Pippi geen volwassen Afrikaanse vrouw, toch kan men overeenkomsten
tussen deze vrouw en het meisje zien. Beiden worden namelijk in dierlijke termen
omschreven. Pippi wordt vaak als een aap omschreven en haar kracht is beestachtig
(Scott, 2007, p. 76). De woorden die met de Afrikaanse vrouw worden geassocieerd
zijn ‘barbarous’ en ‘wilderness’. De
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dierlijke beschrijvingen suggereren dat noch Pippi noch de vrouw beschaafd is.
Bovendien gaan zowel Pippi als de Afrikaanse vrouw gekleed in stoflappen, wat
door Westerlingen niet als conventionele kleding wordt gezien. Daarnaast kan men
ook, zelfs zonder een beschrijving van het gezicht van de Afrikaanse vrouw,
parallellen trekken tussen Pippi's gezicht en de imperialistische, stereotypische
beschrijvingen van een ‘African negro’: een platte neus, stug haar en een grote mond
vol witte tanden (Achebe, 2006, pp. 338-339; Galton, 2006, p. 225; Lindgren, 2013,
p. 8). Er is ook nog een laatste overeenkomst tussen Pippi en Afrikanen. Afrikanen
werden vaak als domme wezens omschreven. Op zijn reis door Afrika merkte Galton
(2006, p. 226) het volgende op over de plaatselijke bevolking: ‘the number among
the negroes of those whom we should call half-witted men is very large.’ In het stadje
is Pippi, volgens juffrouw Rozenbloem, ‘het domste [...] kind dat [zij] ooit [heeft]
gezien’ (Lindgren, 2013, p. 183). Naar mijn mening vertoont Pippi dus minder
gelijkenissen met de typisch Zweedse Annika, dan met de stereotype verbeeldingen
van de Afrikaanse vrouw. Pippi kan, volgens mij, worden beschouwd als een
Afrikaanse met een blanke huid en haar vrienden als blanke Europeanen. Zo kan
Pippi opnieuw als een soort tussenwezen worden gezien.

Kuifje

Een van de meest voorkomende kritieken op Kuifje in Afrika betreft de denigrerende
en stereotypische voorstelling van de Afrikanen (Boisacq, 1995, p. 156; Ory, 2014,
p. 122). De meeste Afrikanen lijken erg op elkaar. Hoewel enkelen, zoals Koko,
volledig Westers gekleed gaan, dragen de meeste Congolezen in het verhaal
lendendoeken. In sommige gevallen zijn ze getooid in een combinatie van Afrikaanse
klederdracht en losse Westerse

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

122
kledingstukken, waardoor ze nog meer als karikaturen overkomen (Hergé, 1946, p.
20; 1997, p. 26). Er is tevens bitter weinig verschil te merken tussen de voorstelling
van de Afrikanen en de apen in de strip. Daarnaast krijgen de meeste Afrikanen geen
naam. Deze naamloosheid zou men kunnen interpreteren als het ontbreken van een
individuele identiteit (Kohl, 2006, p. 10). Het betekent dat ze allemaal inwisselbaar
zijn.

Kuifje is de absolute tegenpool van de Afrikanen. Waar de identiteit van de Afrikanen
soms dierlijk, wazig, en inwisselbaar is, wordt de identiteit van Kuifje duidelijk
afgelijnd. De jonge reporter is een blanke, Westerse mens, die niets dierlijks over
zich heeft. In deze strip draagt hij altijd Westerse kleding. Daar komt nog bij dat
Bobbie sterke menselijke kenmerken vertoont. In die zin zou men kunnen zeggen
dat Bobbie het omgekeerde is van de Congolezen, die als zwart, dierlijk en
onbeschaafd worden afgebeeld. Daarnaast zijn ze ook de Nederlandse taal niet goed
machtig. In de tovenaar van de Babaor'omstam komen al deze eigenschappen goed
tot uiting (Hergé, 1997, p. 24). Bobbie, daarentegen, vertoont duidelijk antropomorfe
eigenschappen. Om te beginnen kan hij praten. Zijn houding is die van een kolonisator.
Hij merkt bijvoorbeeld op, ‘Zo gevaarlijk zal een luipaard niet zijn... 't is tenslotte
maar een grote kat...’ (Hergé, 1997, p. 31) en hij bijt een leeuw de staart af en maakt
hem bang met zijn geblaf. Hoewel hij het deed om Kuifje te beschermen, zou men
kunnen zeggen dat Bobbie op deze manier de Afrikaanse koning der dieren onderwerpt
en koloniseert. Hij kent de Bijbel, waardoor het contrast met de tovenaar van de
Babaor'om nog groter wordt. Wanneer Kuifje een geschil tussen twee
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Afrikanen oplost, zegt Bobbie: ‘Speelt Kuifje daar even voor Koning Salomon’
(Hergé, 1997, p. 27). Hoewel Bobbie over het algemeen geen kleding draagt, zien
we in Kuifje in Congo (1931, p. 2) dat Bobbie even Kuifjes koloniale helm past en
zo op een menselijke, Westerse imperialist lijkt.
Hij wordt ook even koning van een stam, draagt een kroon en zit op een troon,
waardoor hij letterlijk boven de Afrikanen staat (Hergé, 1997, p. 50). Uit al deze
voorbeelden wordt duidelijk dat Bobbie hoger wordt ingeschat dan de Afrikanen.

Zelfs de apen krijgen soms meer respect dan de Congolezen, zoals blijkt uit de scène
waarin Kuifje zich als aap verkleedt om Bobbie, die was ontvoerd door een echte
aap, terug te krijgen. In een imperialistisch kader, zou je kunnen stellen dat Kuifje
zich op deze manier verlaagt tot het niveau van dier. Maar het valt op dat de apen in
kwestie, net zoals Bobbie, zeer goed Nederlands spreken en het principe van ruilhandel
kennen. Ze willen Bobbie namelijk graag ruilen voor de koloniale hoed van Kuifje.
Hierdoor maken de echte apen een beschaafdere indruk dan sommige Afrikanen.
Het ligt voor de hand om ook de link te leggen met de rassentheorieën uit de
negentiende eeuw (Galton, 2006). Wat later wil de aap de hoed ruilen voor Kuifjes
geweer. Kuifje is echter niet van plan om zijn spullen aan de aap te geven en neemt
zijn hoed gewoon terug:
[Aap:] ‘Ik moet je geweer hebben! Geef hier!’
[Kuifje:] ‘Poten thuis, vent! ... Je denkt toch niet dat dat zomaar gaat?’
(Hergé, 1997, p. 18)
Kuifje stampt de aap in het gezicht en dreigt ‘“De volgende keer word ik echt boos,
begrepen? ...”’ (Hergé, 1997, p. 18). Kuifje toont zich een ware imperialist. Hij neemt
wat hij wil en schuwt geen geweld om zijn zin door te drijven bij de lokale
(apen)bevolking.6 Elke vorm van weerstand tegen de

6

De hele strip staat bol van het geweld dat Kuifje tegen de Afrikaanse dieren pleegt. Kuifje
gebruikt geweld, soms met de dood tot gevolg, tegen een krokodil, een aap, een olifant, een
luipaard, een buffel, vijftien reeën en een slang. Bobbie verminkt een leeuw. Als climax laat
Kuifje een neushoorn ontploffen in Kuifje in Congo (1931, 1946). Omdat deze laatste scène
te schokkend werd bevonden, werd ze geschrapt uit de latere versies van de strip (Couvreur,
2014, pp. 130-131).
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blanke overheerser wordt de kop ingedrukt (Boisacq, 1995, p. 153). Zo zou men
Kuifje kunnen zien als een veel beestachtiger mens dan de dieren of Afrikanen in
Kuifje in Afrika.

Babar
De verhouding tussen mensen en dieren in Het verhaal van Babar het olifantje is
uitermate ambigu. In tegenstelling tot Pippi Langkous in Taka-Tukaland en Kuifje
in Afrika komen er geen menselijke inboorlingen in voor. In dit verhaal zijn de lokale
bewoners van het bos immers dieren. Deze dieren worden geïdealiseerd afgebeeld.
Ze leven allemaal mooi samen. Wanneer alle dieren worden uitgenodigd op het feest
van Babar en Céleste, ‘danst iedereen naar hartelust’ (De Brunhoff, 2014, p. 44).

De dieren maken geen jacht op elkaar, maar maken samen plezier. Ze lijken niet
volgens de wetten van de natuur te leven, maar volgens de conventies van de
beschaafde, menselijke samenleving. Ze komen namelijk allemaal over als braaf,
speels, vrolijk, en in het geval van Babar, zelfs naïef en gedwee (Kohl, 2006, p. 7).
De opvallendste eigenschap van de dieren is echter dat ze menselijke karaktertrekken
vertonen of menselijke handelingen uitvoeren.
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Kortom, waar de Afrikanen in Kuifje in Afrika bijna allemaal als dieren worden
voorgesteld, zijn de dieren in Het verhaal van Babar het olifantje net mensen. Op
het feest dansen ze rechtopstaand op twee poten (De Brunhoff, 2014, pp. 44-45).
Aan het begin van het verhaal wordt beschreven hoe de moeder van Babar haar baby
in slaap wiegt in een hangmat (De Brunhoff, 2014, p. 3). Later zien we hoe de
olifantjes op een soort speelplaats voetbal spelen, picknicken en genieten van tal van
andere menselijke spelletjes (De Brunhoff, 2014, pp. 4-5). De oude olifant Cornelius
draagt zelfs een bril, zonder dat ooit wordt verklaard hoe hij aan die bril gekomen
is. Dat de dieren van het bos menselijke eigenschappen vertonen, is slechts een van
de talloze vanzelfsprekendheden die dit boek rijk is (Kohl, 2006, p. 5).
Een overeenkomst tussen de dierlijke Congolezen uit Kuifje in Afrika en de
menselijke dieren uit Babar is dat slechts een handvol van hen een naam krijgt.
Bijgevolg kan men hier ook stellen dat de dieren in het bos niet echt een individuele
identiteit hebben, en dus bijna allemaal inwisselbaar zijn (Kohl, 2006, p. 10). De
eerste naam die de lezer tegenkomt, is die van Babar, wat als een hint kan dienen
voor het vervolg van het verhaal. Dankzij zijn naam heeft Babar een individuele
identiteit. Contradictorisch genoeg roept de naam Babar sterke associaties op met
het woord ‘barbaar’, en werpt een schaduw op de identiteit van het olifantje (Van
Ginneken, 2002, p. 15; Kohl, 2006, pp. 9-10). ‘Barbaar’ impliceert dat het olifantje
onbeschaafd is. De Oudgriekse betekenis van het woord ‘barbaros’ sloeg op iemand
die geen Grieks sprak en dus niet tot de Griekse stadstaten behoorde (Parekh, 1994,
p. 492). De sterke imperialistische boodschap in dit verhaal, wordt dus versterkt door
de symboliek van de naam: namelijk dat Babar een onbeschaafd dier is dat van het
bos naar de stad verhuist en geciviliseerd moet worden, zodat hij in de menselijke
samenleving past (Van Ginneken, 2002, pp. 15-16; Kohl, 2006, pp. 6-7).
De jonge olifant toont zich echter een typisch gekoloniseerd subject. Hij imiteert
de kolonisator, wat bijzonder duidelijk wordt tijdens de soiree van de oude dame
(Kohl, 2006, p. 7, 9). Dit sociale evenement kan op zich gezien worden als een
symbool van een beschaafde maatschappij. Tijdens deze avond leunt Babar, gekleed
in een driedelig pak en slobkousen, nonchalant met een poot in zijn broekzak tegen
de haard aan: ‘na het eten vertelt hij de vrienden van de oude dame over zijn leven
in het grote bos’ (De Brunhoff,
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2014, p. 23). De jonge olifant doet hier denken aan een blanke imperialist die zijn
vrienden en kennissen vertelt over zijn ervaringen met de inboorlingen in de kolonies.
Wanneer Babars neef en nicht, Arthur en Celeste, hem naakt komen opzoeken uit
het bos, neemt hij de rol van menselijke ‘beschaver’ over: ‘Babar omhelst Arthur en
Céleste. Daarna gaat hij mooie kleren voor ze kopen’ en neemt hij hen mee naar een
bakkerij ‘om lekkere taartjes te eten’ (De Brunhoff, 2014, pp. 26-27). Vanaf dit
moment zou men kunnen zeggen dat Babar definitief de overstap van olifant naar
mens maakt. De beschaafde olifant wordt de ‘beschaver’ en koloniseert zijn neef en
nicht: door hun naaktheid weg te nemen, neemt hij voor een stuk hun onbeschaafdheid
weg (Kohl, 2006, p. 10). Zijn rol als ‘beschaver’ wordt definitief bevestigd wanneer
hij terug naar de jungle gaat en koning wordt. Hoewel Babar vermoedelijk lange tijd
is weggeweest en dus waarschijnlijk geen echte voeling meer heeft met de
olifantenwereld in de jungle, beslissen de oudste olifanten toch dat deze jonge olifant
hun nieuwe koning moet worden: ‘“[Babar] heeft in de stad gewoond, hij heeft veel
geleerd bij de mensen. Laten we hem tot koning kronen”’ (De Brunhoff, 2014, p.
38). Zo wordt expliciet het idee dat het Westen altijd beter is gepromoot (Van
Ginneken, 2002, pp. 15-16; Kohl, 2006, p. 5).

Conclusie
Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de boeken over Pippi Langkous, Kuifje in
Afrika en Het verhaal van Babar het olifantje imperialistische elementen bevatten,
zoals het gebruik van het woord ‘neger’, of bepaalde beschrijvingen van personages
die tegenwoordig niet meer aanvaardbaar zijn. Mijn betoog toont echter dat deze
verhalen producten van hun tijd zijn en in de correcte historische context moeten
worden geplaatst. In deze context wordt duidelijk hoe modern de Pippi
Langkousboeken wel waren voor hun tijd. Astrid Lindgren speelt de hele tijd met
perspectieven, door ze om te draaien, binnenste buiten te keren en er zo mee te
jongleren, dat de lezer aan het einde van het verhaal niet meer weet wat wat is. Deze
nuances en de rebellie tegen Westerse conventies ontbreken zo goed als volledig in
Kuifje in Afrika en in Het verhaal van Babar het olifantje. Kuifje, Bobbie en Babar
zijn grotendeels eendimensionale figuren. Ondanks de imperialistische, racistische,
en
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dieronvriendelijke elementen in Kuifje in Afrika, worden Kuifje en Bobbie in de
albums hierna wel humaner en ruimdenkender. In Babar is, op de scène met de jager
na, geen fysieke of verbale onderdrukking terug te vinden. De voorkeur voor de
(waarschijnlijk) Franse cultuur en gewoontes terzijde, is de sfeer in Het verhaal van
Babar het olifantje idyllisch en geïdealiseerd. Iedereen schiet met iedereen op. De
hedendaagse twijfels over deze verhalen zijn begrijpelijk. Het is echter niet
gerechtvaardigd om deze personages en hun bedenkers eenzijdige racisten te noemen.
Misschien kan men hier een voorbeeld nemen aan Pippi Langkous. Perspectieven
en waarheden zijn niet onveranderlijk, maar geheel afhankelijk van de context waarin
ze voorkomen.
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Literatuur om bruggen te bouwen
Een voorleesinterventie in de klas ter voorbereiding van positief
contact met vluchtelingenkinderen
Sophie J. Knape & Allard R. Feddes
‘Je hebt de blik van anderen nodig om te leren kijken en je eigen conclusies
te corrigeren. Dat is wat kunst doet, je leert hoe je je een beeld kunt vormen
van de wereld en welke plaats je daarin zou kunnen innemen om van
betekenis te worden voor anderen.’
(Guus Kuijer, kinderboekenschrijver, 2012)
Na het ontvangen van de Astrid Lindgren Memorial Award in 2012 benadrukte
kinderboekenschrijver Guus Kuijer in zijn dankwoord dat literatuur een belangrijke
rol speelt in de beeldvorming van de wereld en de ander. Verhalen kunnen het blikveld
van kinderen verbreden en de grenzen van hun eigen leefwereld doorbreken. Literatuur
biedt de mogelijkheid om mensen uit andere culturen beter te leren kennen door in
hun huid te kruipen en de wereld vanuit hun perspectief te zien. Literatuur kan daarom
ook een belangrijke rol spelen in de huidige multiculturele samenleving waarin het
soms lastig is om mensen van andere culturen te begrijpen.
Literatuur die het mogelijk maakt voor kinderen om kennis op te doen over
verschillende culturen kan bijdragen aan het verhogen van de tolerantie van de lezer
ten opzichte van anderen (Turner & Cameron, 2016). Het kan de lezer iets leren over
de heersende sociale normen in de samenleving, over hoe om te gaan met anderen.
Het kan ook gevoelens van spanning of nervositeit wegnemen die mensen kunnen
ervaren als ze in contact komen met mensen met een andere etnische afkomst
(Cameron et al., 2006). Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.
De multiculturele samenleving wordt gevoed door een sterke toename van het
aantal vluchtelingen in de afgelopen jaren. Dit vraagt om verdraag-
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zaamheid onder volwassenen én kinderen. Kinderen vormen ruim een derde van de
200.000 vluchtelingen die in 2016 naar Europa zijn gekomen (de Volkskrant, 29 mei
2016). De integratie van een groot aantal vluchtelingenkinderen in de Nederlandse
samenleving in korte tijd vormt een uitdaging voor het Nederlandse onderwijs.
Docenten en leerkrachten vragen zich af hoe zij deze kinderen zo goed mogelijk
kunnen opvangen (Pharos, 2016). Door een gastvrij en positief schoolklimaat te
creëren worden vluchtelingenkinderen ondersteund bij integratie in hun gastland.
Hierbij staat acceptatie en inclusie van vluchtelingenkinderen door Nederlandse
medeleerlingen centraal. Verschillende methoden zijn beschikbaar om dit tot stand
te brengen. Het voorlezen van verhalen over vriendschap tussen verschillende culturen
is een van deze methodes (Cameron et al., 2006).
In deze bijdrage wordt een voorleesinterventie besproken. Tijdens deze interventie
werden Nederlandse kinderen gedurende drie opeenvolgende weken verhalen
voorgelezen over vriendschap tussen Nederlandse kinderen en vluchtelingenkinderen.
Het doel van deze interventie was het terugdringen van eventuele vooroordelen van
Nederlandse kinderen ten opzichte van vluchtelingenkinderen. Tevens werd gekeken
naar de rol van sociale normen en handelingsverlegenheid (gevoelens van onzekerheid
in een situatie waarin kinderen voor het eerst in aanraking komen met kinderen van
een andere etniciteit). De voorgelezen verhalen zijn gebaseerd op verhalen uit eerder
wetenschappelijk onderzoek naar voorleesinterventies en op een Nederlandstalig
literair werk (De Talentenjacht van Netty van Kaathoven & Eefje Kuijl, 2014). De
verhalen zijn bewerkt zodat deze geschikt zijn voor de voorleesinterventie. In deze
bijdrage wordt de werkzaamheid van zulke voorleesinterventies besproken.

Literatuur om vooroordelen tegen te gaan
Het regelmatig lezen van boeken kan bijdragen aan de verbetering van
studievaardigheden en de ontwikkeling van een grotere woordenschat bij kinderen,
zo blijkt uit psychologisch onderzoek (La Paro & Pianta, 2000). Boeken, met name
fictie, zijn ook van invloed op sociale vaardigheden, emotionele intelligentie en
gedrag. Volgens de psycholoog Dan Johnson kan het verkennen van het innerlijke
leven van fictieve karakters bijdragen aan het
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tegengaan van raciale, etnische en culturele vooroordelen (Johnson et al., 2014).
Fictie verstoort - mits de weergave van mensen uit andere culturen in de literatuur
niet stereotypisch is - de menselijke neiging tot stereotyperen (en anderen over één
kam scheren) doordat mensen zich erdoor beter kunnen identificeren met mensen
uit andere culturen. Overig onderzoek toont bovendien aan dat de vorming van
vooroordelen kan worden tegengegaan al voordat kinderen zelf kunnen lezen door
hen voor te lezen. Zo toont onderzoek in Israël aan dat kinderen die regelmatig
voorgelezen worden een beter empatisch vermogen hebben en emotioneel beter
ontwikkeld zijn (Aram & Aviram, 2009). Literatuur kan dus een belangrijke rol
spelen bij het bestrijden van vooroordelen over kinderen uit andere culturen. Alvorens
specifiek in te gaan op voorleesinterventies die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld
bespreken we kort enkele interventies die eerder zijn uitgevoerd

Interventies om vooroordelen tegen te gaan
Er is in de afgelopen decennia een aantal methoden bedacht om vooroordelen tegen
te gaan. Zo hebben Aronson en collega's (1978, 1979) de techniek van de jigsaw
classroom (de Puzzelklas) ontwikkeld. Bij deze techniek wordt de klas opgedeeld in
kleine groepen. Individuele groepsleden krijgen hun eigen ‘stukje van de puzzel’:
de leerstof voor die dag wordt opgedeeld en iedere student krijgt de opdracht om
zijn/haar deel te onderwijzen aan de rest van de groep. Kinderen moeten dus
samenwerken om hun doel te bereiken.
Een eerste aanname van interventies zoals de Puzzelklas is dat er sprake is van
direct contact tussen kinderen van verschillende etnische groepen. Het is bij deze
interventies belangrijk om de juiste omstandigheden te scheppen waarin het contact
daadwerkelijk ook tot positieve gevolgen leidt. Als het contact negatief verloopt kan
het namelijk leiden tot minder positieve relaties. Allport (1954; zie ook Pettigrew,
1998) noemt vier voorwaarden waaronder contact daadwerkelijk verbetering brengt:
1) het contact wordt ondersteund door autoriteiten (bijvoorbeeld de leraar of het
hoofd van de school) en dit is duidelijk voor de deelnemers; 2) de kinderen die contact
hebben met elkaar hebben een gelijke sociale status (wat soms moeilijk te
bewerkstelligen is omdat kinderen zich vaak ten zeerste bewust zijn van de
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sociale status van hun etnische groep binnen de samenleving, zie Feddes et al., 2014);
3) er is een gezamenlijk doel (in het geval van de Puzzelklas is dit bijvoorbeeld het
samen oplossen van een opdracht); en 4) er is de mogelijkheid om vriendschap te
sluiten. Vriendschap is namelijk de meest optimale vorm van contact. Scholen zijn
bij uitstek geschikt voor dit type interventies omdat er goede mogelijkheden bestaan
om deze ideale voorwaarden te scheppen.
Een tweede aanname binnen de Puzzelklas en dergelijke interventies is dat er
diversiteit in de klas bestaat; er bestaat een mogelijkheid tot direct contact. Dit is in
de Nederlandse samenleving inderdaad het geval aangezien onze samenleving steeds
etnisch diverser wordt. Maar zelfs als er sprake is van een etnisch diverse klas, dan
nog blijken kinderen vaak een voorkeur te hebben om met kinderen van de eigen
etnische groep om te gaan. Vriendschappen tussen kinderen van verschillende etnische
groepen blijken relatief weinig voor te komen, duren korter, en het aantal neemt af
naarmate kinderen ouder worden (Aboud & Sankar, 2007; Wilson, et al., 2014).
In het geval van vluchtelingen is het nog lastiger: voordat een vluchtelingenkind
in een klas wordt opgenomen is er in de meeste gevallen geen direct contact geweest
met Nederlandse kinderen. Het zou daarom wenselijk zijn om Nederlandse kinderen
voor te bereiden alvorens kinderen van vluchtelingen zich bij de klas voegen. Dit
zou het eerste contact beter kunnen laten verlopen zodat relaties tussen de kinderen
zich daarna beter kunnen ontwikkelen. Het is deze gedachte die geleid heeft tot de
uitwerking van indirecte contactinterventies in scholen op basis van vertellingen.

Indirecte contactinterventies
Interventies die gebaseerd zijn op ‘indirect contact’ gaan uit van de idee dat het niet
nodig is dat er direct contact is om vooroordelen tegen te gaan: de wetenschap dat
leden van de eigen groep positieve relaties hebben met leden van een andere groep
zou al voldoende kunnen zijn (Wright, et al., 1997). Het idee is dat indirecte vormen
van contact handelingsverlegenheid (gevoelens van nervositeit of spanning) die
kinderen mogelijk voelen, zouden kunnen tegengaan. Handelingsverlegenheid duidt
erop dat kinderen zich niet goed raad weten met de situatie waarin ze voor het eerst
een kind
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van een andere etnische groep tegenkomen. Deze handelingsverlegenheid kan
voortkomen uit onzekerheid (‘zal ik het wel goed doen?’) maar ook uit gebrek aan
kennis over de andere groep (omgangsvormen of gebruiken; ‘in welke mate lijkt de
ander op mij?’). Daarbij is de verwachting dat interventies die vertellen over positieve
relaties tussen leden van de eigen groep en de andere groep de waarneming van
sociale normen over de omgang met andere kinderen kunnen veranderen. Dit idee
is in de afgelopen jaren verder uitgewerkt in verschillende interventies die inmiddels
ook onderzocht zijn op hun effectiviteit.1

Een voorleesinterventie gebaseerd op indirect contact
Op een basisschool in Finland werd voor het eerst gebruik gemaakt van een
voorleesinterventie op basis van indirect contact (Liebkind & McAllister, 1999). De
verhalen gingen over een vriendschap tussen Finse adolescenten en immigranten.
Vervolgens werden in de klas gesprekken gevoerd over de potentiële vooroordelen
ten aanzien van een dergelijke vriendschap. Kinderen op de scholen waar werd
voorgelezen hadden een positievere attitude ten opzichte van immigranten dan
kinderen op de scholen waar niet werd voorgelezen.
Lindsey Cameron en haar collega's hebben het effect van voorleesinterventies bij
Engelse kinderen onderzocht (Cameron et al., 2006). Hierbij keken zij of voorlezen
op basis van indirect contact leidde tot meer positieve opvattingen van blanke Britse
kinderen over vluchtelingenkinderen. Deze voorleesinterventie werd gehouden omdat
er in de omgeving van de scholen opvangcentra waren gekomen voor
vluchtelingenkinderen. Aan één groep kinderen werd in zes opeenvolgende weken
een serie van verhalen voorgelezen (de experimentele conditie), aan een andere groep
niet (de controle conditie). In de experimentele conditie werd na afloop van het
voorlezen ook nog een groepsgesprek gehouden over de verhalen. Tijdens de nameting
(één week na de voorleesinterventie) hadden de kinderen die waren voorgelezen in
de experimentele conditie positievere opvattingen ten opzichte van de
vluchtelingenkinderen dan kinderen in de controleconditie die niet

1

Zie voor overzichten: Aboud et al., 2012; Aronson et al., 2015; Cameron et al., 2011; Turner
& Cameron, 2016.
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waren voorgelezen. Deze studies tonen dus aan dat voorleesinterventies op basis van
indirect contact een effectief middel kunnen zijn om positieve opvattingen te
ontwikkelen bij autochtone kinderen ten opzichte van vluchtelingenkinderen. Waarom
zijn voorleesinterventies dan effectief?

Hoe leidt indirect contact tot een afname van vooroordelen?
Indirect contact stimuleert een aantal psychologische mechanismen. Twee belangrijke
mechanismen zijn sociale normen en handelingsverlegenheid. Door middel van
indirect contact komt iemand meer te weten over het gedrag van iemand van de eigen
groep ten opzichte van iemand van een andere groep. In de eerdergenoemde studie
van Cameron et al. (2006) ging het daarbij om een Engels kind dat vriendschappelijk
omgaat met een vluchtelingenkind. Leden van de eigen groep (in dit voorbeeld het
Engelse kind) worden beschouwd als belangrijke informatiebronnen over de
ongeschreven regels voor de omgang met leden van een andere groep (Haslam, et
al., 1996). De observatie dat een lid van de eigen groep positieve opvattingen heeft
over de andere groep leidt tot het idee dat er positieve sociale normen gelden binnen
de eigen groep over contact met die andere groep. Positief indirect contact dat
beschreven wordt in de voorleesinterventies bevordert dus de waarneming van
positieve sociale normen ten opzichte van de omgangsregels tussen leden van de
eigen groep en de andere groep.2
Handelingsverlegenheid3 is een ander mechanisme dat een belangrijke rol speelt
bij het effect van indirect contact. Handelingsverlegenheid kan ontstaan als gevolg
van negatieve verwachtingen om afgewezen te worden door leden van de andere
groep. Dit is met name waarschijnlijk als er negatieve sociale normen bestaan die
voorschrijven niet om te gaan met kinderen van de andere groep. Positieve sociale
normen, daarentegen, kunnen handelingsverlegenheid doen afnemen (De
Tezanos-Pinto et al., 2010). Op deze wijze kan indirect contact dus leiden tot een
afname van handelingsverlegenheid.4

2
3

4

Zie ook: De Tezanos-Pinto, Bratt & Brown, 2010; Gomez, Tropp & Fernandez, 2011; Turner
et al., 2013.
Zoals eerder beschreven, omschrijft handelingsverlegenheid het ongemak dat kinderen kunnen
ervaren in de situatie waarin zij voor het eerst een kind van een andere etnische groep
tegenkomen.
Zie ook: Gomez et al., 2011; Paolini et al., 2004; en West & Turner, 2014.
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In het tweede deel van dit artikel beschrijven we hoe deze interventie is toegepast
op Nederlandse scholen waarbij de effecten van de interventie zijn onderzocht.

Uitvoering van de voorleesinterventie
Aan het onderzoek namen 112 basisschoolleerlingen (51 jongens en 61 meisjes) uit
groep zes en zeven van drie verschillende openbare basisscholen deel. Op geen van
de scholen was er direct contact met vluchtelingenkinderen. De deelnemende scholen
waren openbare basisscholen, met overwegend blanke kinderen met een vergelijkbare
diversiteit van overige culturen. De leeftijd van de kinderen varieerde van 9 tot en
met 12 jaar. Net als in het eerder besproken onderzoek door Cameron et al. (2006)
werden de kinderen ingedeeld in twee groepen. Een deel van de leerlingen (45) werd
wel voorgelezen (de experimentele conditie) en een ander deel niet (67; de controle
conditie). Deze twee groepen konden na afloop met elkaar worden vergeleken.
Er werden twee verhalen voorgelezen aan de kinderen: De talentenjacht en De
schrijfwedstrijd. Beide verhalen gingen over een hechte vriendschap tussen leden
uit de eigen groep (Nederlandse basisschoolleerlingen) en leden uit de andere groep
(vluchtelingenkinderen). Alle personages in de verhalen werden positief gepresenteerd.
In beide verhalen kwamen twee jongens en twee meisjes voor. De verhalen waren
gebaseerd op De talentenjacht en op materialen die zijn gebruikt door onderzoekers
Cameron et al. (2006) en Aronson et al. (2015). Er is voor het bestaande werk De
talentenjacht gekozen omdat dit verhaal in originele versie reeds voldeed aan de
optimale contactcondities. De verhalen werden vertaald en bewerkt door de eerste
auteur.5
Aan het verhaal De talentenjacht zijn enkele aanpassingen aangebracht. Ten eerste
zijn de personages aangepast op aantal en sekse. In het oorspronkelijke verhaal komen
drie personages voor, twee meisjes van Nederlandse en een meisje van Afrikaanse
komaf. Om de kans op identificatie voor alle leerlingen zo groot mogelijk te maken,
is ervoor gekozen evenveel mannelijke als vrouwelijke personages te laten voorkomen
(twee jongens en twee

5

Zie Knape (2016) voor een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte materialen in het
onderzoek.
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meisjes). Ook zijn de personages aangepast op etniciteit. In het originele verhaal
kwamen meer autochtone dan allochtone personages voor. In de bewerkte versie is
gekozen voor een gelijke verdeling, zodat beide groeperingen gelijk gerepresenteerd
werden. Daarnaast werd in het oorspronkelijke verhaal niet expliciet vermeld dat de
kinderen van buitenlandse afkomst een vluchtelingenverleden hadden. In de versie
die in het onderzoek werd gebruikt werd wel expliciet gemaakt dat het om
vluchtelingenkinderen ging.
Een korte samenvatting van de twee verhalen:

De schrijfwedstrijd
De klas van juf Roos doet mee aan een schrijfwedstrijd. In groepjes van vier schrijven
de kinderen verhalen. De vrienden Emma (afkomstig uit Nederland), Sem (afkomstig
uit Nederland), Sahara (afkomstig uit Angola) en Mohammed (afkomstig uit Somalië)
schrijven samen een verhaal over hoe het zou zijn om volwassen te zijn. Even later
blijkt dat er één verhaal van alle stukken moet worden gemaakt. Emma stelt voor
om er een groepsverhaal van te maken. Samen maken de vier er een kloppend geheel
van. Het wordt een superverhaal: de vier winnen de wedstrijd.

De talentenjacht
Amir (afkomstig uit Syrië) en Saar (afkomstig uit Nederland) voeren een dans op
voor een talentenjacht op televisie. Het (dans)duo vraagt hun vrienden Wouter
(afkomstig uit Nederland) en Dalmar (afkomstig uit Angola), die heel mooi kunnen
zingen, om mee te doen. Samen met hun dansleraar studeren zij een geweldig nummer
in. Als ze hun stuk opvoeren krijgt Wouter last van plankenkoorts. De vier worden
gediskwalificeerd. De andere drie kinderen helpen Wouter over zijn plankenkoorts
heen. Tijdens een bonte avond op een schoolkamp treden de vier opnieuw op en
stelen de show.
In het oorspronkelijke verhaal van De talentenjacht verliezen de personages de
wedstrijd bijna doordat een van de juryleden gemanipuleerd wordt. Deze plot is
aangepast in de versie uit het onderzoek. In deze versie zorgde podiumvrees van een
van de personages ervoor dat de groep de wedstrijd bijna verloor. Deze uitdaging
voor het gezamenlijke doel werd opgelost doordat de andere personages het kind
met podiumvrees ondersteunen met hun
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vriendschap en loyaliteit. Door deze wijziging kon vriendschap (een andere
voorwaarde voor contact) extra expliciet worden gemaakt. Zowel het hebben van
een gezamenlijk doel als de mogelijkheid om vriendschap te maken zijn condities
die tot positieve effecten van contact kunnen leiden (Allport, 1954).
Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse kinderen in de klas zich met de
Nederlandse kinderen uit het verhaal konden identificeren, is geprobeerd voor zoveel
mogelijk gelijkenissen tussen de personages en leerlingen te zorgen. De kinderen uit
de verhalen zaten allen op een basisschool waarvan de naam vergelijkbaar was met
de basisschool van de deelnemende kinderen (Noorderschool en basisschool
Noorderzon). Ook hadden alle personages dezelfde leeftijd als de leerlingen in de
klas, herkenbare Nederlandse namen en veel voorkomende hobby's. De
gezinssamenstelling van de kinderen werd bovendien genoemd. Hierbij werden
verschillende constellaties besproken, zodat de kans groot was dat kinderen met
verschillende gezinssamenstellingen zich zouden herkennen in de personages.
‘De schrijfwedstrijd’ is gebaseerd op het verhaal dat werd gebruikt in een Canadese
studie waar eenzelfde voorleesinterventie werd onderzocht. Aan dit verhaal zijn zo
min mogelijk wijzigingen aangebracht, omdat uit eerder onderzoek de werkzaamheid
van dit verhaal gebleken is (Aronson et al., 2015). In deze tekst werd ook expliciet
vermeld dat de kinderen van buitenlandse komaf vluchtelingenkinderen waren.
Voor de werking van indirect contact door middel van een voorleesinterventie is
het belangrijk dat de verhalen voldoen aan de eerder besproken contactcondities van
Allport (1954). Deze condities zijn: gelijke status, het hebben van een gezamenlijk
doel, steun van autoriteit(en) en de mogelijkheid om vriendschap te sluiten. Aan de
voorwaarde van gelijke status werd in het verhaal De schrijfwedstrijd onder andere
voldaan door te beschrijven dat alle kinderen een idee mogen inbrengen voor een
klassennaam (Knape, 2016, p. 2). In beide verhalen hadden de personages een
gezamenlijk doel, namelijk het winnen van de schrijfwedstrijd en de talentenjacht.
In het verhaal De talentenjacht bieden basisschooldocenten hulp bij de voorbereiding
op het optreden (steun van autoriteit): ‘“Ik weet wat!” riep Saar. “We kunnen juf
Ellen vragen om te helpen. Die heeft altijd van die goede tips, voor kinderen die
zenuwachtig zijn om hun spreekbeurt te geven. En dan kan meester Jos ons helpen
met het optreden”, zei Amir’ (Knape, 2016, p. 10).
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De vriendschap tussen het Nederlandse personage Saar en de Syrische Amir in het
verhaal De talentenjacht illustreert dat aan deze voorwaarde wordt voldaan: ‘Saar
kon Amir altijd weer vertrouwen inspreken. Ze waren al snel beste vrienden geworden
nadat Amir vijf jaar geleden bij Saar in de klas was gekomen ... Het is nog steeds
moeilijk voor Amirs familie om in een ander land te wonen. En het is niet eens zeker
of ze mogen blijven. Maar in de klas voelt Amir zich gelukkig thuis, al helemaal met
zijn beste vriendin aan zijn zij’ (Knape, 2016, p. 8).
Voordat de verhalen werden voorgelezen werd een kort gesprek met de kinderen
gevoerd. Tijdens dit gesprek werd de term ‘vluchteling’ aan de leerlingen uitgelegd
en werden verschillende landen waarvandaan veel mensen naar Nederland vluchten
kort besproken. Na afloop van het voorlezen werd een groepsgesprek gevoerd. Tijdens
dit gesprek kregen de leerlingen gelegenheid vragen te stellen over de verhalen en/of
de personages. Het nagesprek werd geopend met algemene vragen over het verhaal,
bijvoorbeeld: ‘Wie heeft er weleens aan een talentenjacht meegedaan?’. Vervolgens
werden er vragen gesteld aan de hand van de contactcondities. De voorwaarde gelijke
status werd bijvoorbeeld getoetst door de vraag ‘waarin leken kinderen op elkaar en
waarin verschilden zij?’ De voorwaarde samenwerking werd onder andere besproken
aan de hand van de vraag ‘Hoe kwam het optreden tot stand?’. Deze nabespreking
is belangrijk omdat ze kinderen de gelegenheid biedt vragen te stellen en eventuele
onduidelijkheden op te helderen. Ook biedt ze de onderzoeker de kans om na te gaan
hoe het verhaal door de kinderen opgevat wordt en of het verhaal aan de
contactcondities voldeed.

Vragenlijsten
Een week voor de eerste voorleessessie en een week na de laatste sessie vulden de
kinderen digitaal vragenlijsten in aan de hand waarvan hun opvattingen over
vluchtelingenkinderen, handelingsverlegenheid en sociale normen ten opzichte van
de vluchtelingenkinderen vastgesteld kunnen worden. In de vragenlijst werd
bijvoorbeeld aan de kinderen gevraagd om zich voor te stellen dat ofwel een gevlucht
kind ofwel een Nederlands kind als nieuwe leerling in de klas zou komen. De kinderen
konden dan aan de hand van
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emoticons aangeven hoe zij zouden reageren als de nieuwe leerling met hen zou
willen spelen. Ook vulden de kinderen vragen in om de sociale normen te meten.
Dit werd bijvoorbeeld gemeten met de vraag: ‘Hoe aardig denk je dat jouw
Nederlandse vrienden zijn tegen vluchtelingenkinderen?’ (Knape, 2016).
De kinderen ontvingen identieke lijsten met vragen die betrekking hadden op hun
eigen groep (Nederlandse kinderen) en de andere groep (vluchtelingenkinderen).
Kinderen die niet werden voorgelezen vulden met een gelijke tussenpoos van vier
weken de vragenlijst in. De interventiesessies vonden eenmaal per week, in drie
opeenvolgende weken, plaats. Na afloop vonden er groepsgesprekken met de kinderen
plaats die geleid werden door de eerste auteur. Het nagesprek werd elke sessie geopend
met inleidende vragen, bijvoorbeeld met de vraag of de kinderen zelf eerder aan een
talentenjacht c.q. schrijfwedstrijd hadden meegedaan. Vervolgens werden vragen
gesteld aan de hand van de contactvoorwaarden, bijvoorbeeld door vragen als ‘hoe
kwam het optreden tot stand?’ (samenwerking) en ‘door wie en hoe werden de
kinderen geholpen? (steun van autoriteit). De hier gepresenteerde resultaten zijn
gebaseerd op de vragenlijsten, en niet op basis van de groepsgesprekken.

Werking voorleesinterventie
Het doel van het onderzoek was om de werking van het voorlezen van verhalen over
vriendschap tussen Nederlandse kinderen en vluchtelingenkinderen op de opvattingen
van Nederlandse kinderen ten opzichte van vluchtelingenkinderen te onderzoeken.
Hierbij werd met name gekeken of sociale normen en handelingsverlegenheid
daadwerkelijk veranderen als gevolg van de voorleesinterventie.
In tegenstelling tot de verwachting was de voorleesinterventie niet van invloed op
de opinies van Nederlandse kinderen ten opzichte van vluchtelingenkinderen. Deze
opinies waren voorafgaande aan de interventie al behoorlijk positief. Kinderen in
onze studie hadden klaarblijkelijk geen negatieve vooroordelen ten opzichte van
vluchtelingenkinderen.
Er bleek wel een relatie te bestaan tussen de interventie, handelingsverlegenheid
en attitudes ten opzichte van vluchtelingenkinderen. De
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interventie bleek een significante voorspeller van handelingsverlegenheid, ß = -.38,
p <.05 en handelingsverlegenheid een significante voorspeller van outgroup attitudes,
ß = -1.57, p <.05. Deelnemers in de experimentele conditie vertoonden dus positievere
attitudes via een afname in handelingsverlegenheid. Aangezien er geen statistisch
significant direct effect was van de extended contactinterventie op attitudes ten
opzichte van de outgroup, is er sprake van een indirect effect. Kinderen gaven aan
zich minder onzeker te voelen ten opzichte van vluchtelingenkinderen en over hoe
zij zich tegenover hen zouden gedragen. De afname van handelingsverlegenheid
zorgde ervoor dat kinderen nog positiever werden over vluchtelingenkinderen. Het
voorlezen van vriendschapsverhalen had dus voornamelijk een effect op de
handelingsverlegenheid. De gedaalde handelingsverlegenheid leidde dus wel tot
positievere attitudes wat in de lijn der verwachtingen lag. In onderstaand model wordt
het verband tussen de interventie, handelingsverlegenheid en attitudes nader uitgelegd.

Er bleek bovendien een verband te bestaan tussen sociale (descriptieve) normen en
handelingsverlegenheid. Normen bleken een significante voorspeller van
handelingsverlegenheid, ß = -.34, p <.05 en handelingsverlegenheid een significante
voorspeller van attitudes, ß = -1.34, p <.05. Hoe positiever de normen werden ervaren,
hoe lager de handelingsverlegenheid. In onderstaand model is dit verband in kaart
gebracht.
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De bevinding dat sociale normen en handelingsverlegenheid samenhangen is
interessant, omdat het wijst op het belang van een positief schoolklimaat ten opzichte
van vluchtelingenkinderen. Wanneer kinderen positieve normen ten opzichte van
contact waarnemen, zullen zij zich minder handelingsverlegen voelen en zal direct
contact tussen kinderen beter verlopen. De voorleesinterventie bereidt kinderen als
het ware voor op direct contact met vluchtelingenkinderen. Deze interventie beïnvloedt
dus niet direct de vooroordelen van Nederlandse kinderen ten opzichte van
vluchtelingenkinderen, maar bereidt kinderen wél voor op direct contact doordat de
handelingsverlegenheid afneemt en waargenomen sociale normen positiever worden.
Deze studie laat dus zien dat een voorleesinterventie op basis van indirect contact
een nuttig middel is om Nederlandse kinderen voor te bereiden op de komst van
vluchtelingenkinderen. Om de precieze werking van het voorlezen over een
vriendschap tussen leden van verschillende groeperingen te ontdekken, zou het
interessant zijn om in vervolgonderzoek verschillende vriendschapsverhalen met
elkaar te vergelijken. Dit kan door aan een groep een vriendschapsverhaal tussen
Nederlandse en vluchtelingenkinderen voor te lezen, en aan de andere groep verhalen
over vriendschap tussen enkel Nederlandse kinderen. Door het vergelijken van het
effect van een intercultureel vriendschapsverhaal en een vriendschapsverhaal binnen
één cultuur, wordt meer duidelijk over de precieze werking van de verhalen.
Het huidige onderzoek vond plaats op drie verschillende scholen in het buiten
stedelijke gebied rondom Amsterdam. Door de gelijkenis waren de resultaten van
de verschillende scholen goed met elkaar te vergelijken. De voorleesinterventie is
echter nog niet onderzocht op scholen in een stedelijke omgeving. Het is aannemelijk
dat kinderen in een dergelijke context door de
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diversiteit van de stedelijke bevolking relatief meer direct contact hebben met kinderen
met verschillende culturele achtergronden. Het zou interessant zijn om te onderzoeken
of een voorleesinterventie ook effecten heeft op de opvattingen over vluchtelingen
van Nederlandse kinderen met een migratieachtergrond. Daarbij zou het goed zijn
om de werking van de interventie te testen in een school waar er vluchtelingenkinderen
onder de leerlingen zijn. Hierbij zou gekeken kunnen worden of kinderen op scholen
met een voorleesinterventie ook daadwerkelijk minder handelingsverlegenheid
vertonen richting de vluchtelingenkinderen in vergelijking met scholen waar geen
leesinterventie toegepast is.

Conclusie
De Nederlandse samenleving wordt steeds etnisch diverser. De recente
vluchtelingenstroom voedt deze ontwikkeling verder. Scholen staan voor de uitdaging
om te gaan met deze toenemende diversiteit. In het geval van vluchtelingenkinderen
uit bijvoorbeeld landen als Syrië is dit extra urgent, aangezien de cultuur- en
taalverschillen ervoor kunnen zorgen dat het eerste contact tussen Nederlandse en
vluchtelingenkinderen moeilijk kan verlopen. In deze bijdrage hebben we een
overzicht gegeven van de ontwikkeling van vooroordelen onder de jeugd en van
mogelijke interventies die toegepast kunnen worden op scholen. Voorleesinterventies
op basis van indirect contact vormen een laagdrempelige en effectieve methode om
Nederlandse kinderen voor te bereiden op de komst van vluchtelingen. Hierdoor kan
het eerste contact beter verlopen wat een goede basis vormt voor het ontwikkelen
van een inclusieve schoolklas. Uit onze resultaten bleek echter niet dat de
voorleesinterventie direct tot meer positieve attitudes zorgde. Wel leidde de interventie
tot minder handelingsverlegenheid. Voorleesinterventies lijken dus met name geschikt
om bruggen te bouwen die beter contact mogelijk maken. Dit kan uiteindelijk leiden
tot positieve relaties tussen kinderen van verschillende groepen.
Op basis van eerder onderzoek en de studie die verricht is op basisscholen in
Nederland concluderen wij dat het voorlezen van kinderen over vriendschapsrelaties
tussen Nederlandse kinderen en vluchtelingenkinderen succesvol geïntroduceerd kan
worden in een educatieve omgeving. Het hui-
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dige onderzoek geeft ook meer inzicht in waarom deze voorlichtingsinterventies
werken. Het voorlezen leidt tot een afname van handelingsverlegenheid waardoor
kinderen naar verwachting met meer vertrouwen het eerste contact met
vluchtelingenkinderen aangaan. Het belang van positieve sociale normen in een
schoolklimaat werd door dit onderzoek ook benadrukt. Het creëren van een positieve
sociale norm zorgt ervoor dat kinderen zich minder handelingsverlegen zullen voelen
bij direct contact met vluchtelingenkinderen.
In de huidige studie maakten wij gebruik van verhalen waarin kinderen leren over
andere kinderen die in aanraking komen met vluchtelingenkinderen. Een
veelbelovende andere benadering is om kinderen zich te laten voorstellen dat zij zelf
contact hebben met vluchtelingenkinderen. Deze ‘imagined contact’ benadering (het
zich verbeelden van contact) is in verschillende studies getest en lijkt eveneens een
effectieve benadering om handelingsverlegenheid bij kinderen terug te dringen (Crisp
& Turner, 2009). In een recente studie door Vezzali en collega's in Italië is deze
methode met succes toegepast bij kinderen op de basisschool (Vezzali et al., 2012).
Naast het voorlezen zou deze ‘verbeeldingsinterventie’ eveneens een effectief middel
kunnen zijn om kinderen voor te bereiden op de komst van vluchtelingenkinderen.
Dat geldt natuurlijk ook andersom; zo zouden deze interventies ook toegepast kunnen
worden bij vluchtelingenkinderen om hen voor te bereiden op het eerste contact met
Nederlandse kinderen.
Toekomstig onderzoek zou moeten uitwijzen of de voorleesinterventie en de
verbeeldingsinterventie verschillen in effectiviteit. In een maatschappij waarin steeds
meer verschillende culturen samenleven, is het van belang dat kinderen op jonge
leeftijd leren om te gaan met diversiteit. Literatuur kan hierin een belangrijke rol
spelen. Uit dit onderzoek is opnieuw gebleken dat literatuur niet alleen positief
bijdraagt aan de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook aan
de sociale ontwikkeling. Via literatuur kunnen kinderen vertrouwd geraken met
andere culturen of groeperingen. Docenten en overige medewerkers in het
basisonderwijs zouden gebruik kunnen maken van laagdrempelige voorleesinterventies
op basis van indirect contact om de integratie van vluchtelingenkinderen op
basisscholen te versoepelen.
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Een gelukkig eiland voor iedereen
In gesprek met Marit Törnqvist
Eline Rottier
Het atelier van Marit Törnqvist ligt op de bovenste verdieping van het grachtenpand
waar zij met haar gezin woont. Hier trekt ze zich terug om te tekenen en te schrijven.
Een oase van rust in het hart van Amsterdam. Wat een contrast met het leven van
‘haar’ Ahmad en al die andere vluchtelingen voor wie Marit Törnqvist de afgelopen
jaren zo belangrijk werd en voor wie zij haar werk bewust op een tweede plek zette.
‘Om uit te kunnen zoeken wat mijn rol binnen deze problematiek is, moest ik mijn
werk opzijzetten. Ik behoor tot de kunstenaars voor wie het mens-zijn in deze tijd
absoluut meer gewicht heeft dan de kunst.’

Een boek voor jou
Een van de grote projecten van Marit Törnqvist is Een boek voor jou. Een boek om
Arabisch-sprekende kinderen die onlangs als vluchteling in Nederland zijn
aangekomen welkom te heten. Het idee ontstond bijna twee jaar geleden in Zweden,
waar Marit Törnqvist tot haar vijfde woonde en waar ze nog steeds veel tijd
doorbrengt. ‘Zweden nam ongeveer tien keer meer vluchtelingen op dan Nederland.
Daar zitten de mensen niet opgesloten achter hekken, zoals hier. Hun azc's zijn juist
heel toegankelijk. Dat is voor de integratie veel gezonder. In het dorpje waar ik een
deel van het jaar woon, drinken Zweden en vluchtelingen gewoon koffie met elkaar.
Ik heb er al vroeg veel vrienden gemaakt.
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Bij die eerste ontmoetingen nam ik mijn Zweedse prentenboeken weleens mee, maar
ik maakte hen daar niet heel gelukkig mee. Best begrijpelijk eigenlijk. Als ik in Japan
als welkomstcadeau een boek in het Japans zou krijgen, zou ik daar vooral moedeloos
van worden. Toen ik me dat realiseerde, nam ik een Arabische vertaling van De rode
vogel mee naar het azc. Wat dat met de mensen deed, een verhaal in hun eigen taal!
Ze smeekten me om een eigen exemplaar. Hier moet ik iets mee, wist ik toen.’
Inmiddels zijn in Zweden onder vluchtelingenkinderen dertigduizend prentenboeken
in het Arabisch verspreid, waaronder vijftienduizend exemplaren van De rode vogel.
Teruggekomen in Nederland besloot Marit Törnqvist hier iets soortgelijks op te
zetten. In samenwerking met IBBY Nederland, Querido en met toestemming van
veel schrijvers en illustratoren stelde ze met de grootste zorg een bloemlezing van
Nederlandse kinderverhalen samen. De teksten werden vertaald in het Arabisch en
het boek is in januari 2017 in een oplage van vijfduizend over de Nederlandse azc's
verspreid. ‘Het boek is natuurlijk veel meer dan alleen een welkom. Het is een manier
om iets te gaan begrijpen van dit nieuwe land en het is fijn om samen met je ouders
ontspanning te vinden in mooie verhalen. Daarbij weet elk kind bij aankomst op de
Nederlandse school net als de Nederlandse kinderen wie Jip en Janneke, Pluk, Kikker
en Dolfje Weerwolfje zijn. Een boek voor jou slaat een brug tussen onze culturen.’

Bananen
Helaas krijgt het project in Nederland nog niet de aandacht die Marit Törnqvist zou
wensen. In Zweden stond het op vijfendertig voorpagina's, was het op één dag vijf
keer op televisie en verscheen ze overal in het nieuws. ‘Door de media-aandacht
wordt het een onderwerp van gesprek en dat is precies wat we nodig hebben om
mensen te bereiken. Daar kunnen ze in Nederland nog een puntje aan zuigen.
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Op een gegeven moment zat ik in Zweden in een taxi terug van een televisiestudio.
De radio stond aan en het ging over De rode vogel in het Arabisch. De chauffeur
kreunde: “Wéér iets cadeau gegeven aan de vluchtelingen.” Waarop ik zei: “Grappig
dat u daarover begint, want weet u wie bedacht heeft dat die boeken weggegeven
worden? Ik! Zal ik u vertellen waarom?” Hij aanvaardde het brommend. “Mijn vader
groeide op in Zweden,” vertelde ik hem, “en mijn moeder in Nederland. Allebei
maakten ze de Tweede Wereldoorlog mee. Mijn moeder at tulpenbollen en had
vreselijke honger. Mijn vader vertelde later vaak dat er in Zweden geen bananen
waren. Daar lachten wij hem smakelijk over uit: Je zal even geen banánen hebben.
Wat er nu in Zweden gebeurt, is dat er heel veel mensen aankomen die tulpenbollen
hebben gegeten, of erger: die alles verloren wat ze hadden. Om hen op te kunnen
vangen, zullen wij misschien iets later aan een woning komen, of iets meer belasting
moeten betalen en we moeten ons ook een beetje inspannen om deze mensen te gaan
begrijpen. En weet u: that's it. Het zijn gewoon bananen. Vandaar dat ik het een goed
idee vind zo nu en dan iets aan deze mensen te geven.” Het bleef even stil in de auto
en toen zei de chauffeur: “Dat was een mooi verhaal. Ik zal het ook aan anderen
vertellen.”’

Wij delen de oorlog
De blik van Marit Törnqvist staat op scherp als ze vertelt dat we in een wereld leven
die echt heel erg op zijn kop staat, waarin de klimaatproblemen gigantisch zijn en
er een mensenstroom gaande is van arme landen/gebieden naar het welvarende westen
die ongekend is. ‘We kúnnen niet denken dat het gaat veranderen zonder dat we daar
actief iets van voelen. Daarom moeten we erin stappen, moeten we iets doen. Wij
delen die oorlog en kijk eens welk deel wij nemen en welk deel zij nemen. Laten we
besluiten om er allemaal iets van te voelen.’
Veel mensen vragen: waarom ben je zoveel met die vluchtelingen bezig? Het kost
je veel tijd en je slaapt er slecht van. ‘Nou en! zeg ik dan. Ik slaap er af en toe een
nacht slecht van. Een van de Syrische jongens uit Amsterdam die ik ken heeft
maandenlang 's nachts door de stad gefietst omdat hij überhaupt niet kon slapen. In
zijn eentje. Tot ik tegen hem zei dat hij naar ons
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moest fietsen en dat ik dan thee voor hem zou zetten. Toen is hij beter gaan slapen.
Omdat er één persoon zei dat ze er altijd voor hem was. Het is eigenlijk te erg dat
het zo simpel is.’

Wat niemand had verwacht
Kun je over de projecten van Marit Törnqvist praten, zonder het ook over haar boeken
te hebben? Het antwoord is: onmogelijk. De twee zijn volledig met elkaar verweven.
Er zijn signalen in haar boeken waarvan ze pas later ziet dat ze deze heeft opgepakt
in haar leven. En de dingen die ze meemaakt in haar leven krijgen altijd weer een
plek in een boek. ‘Hoe dat precies werkt, weet ik ook niet. Het is nog het best te
vergelijken met dromen. Een droom is van jou, maar waar hij vandaan komt begrijp
je niet helemaal. Zo is het ook met de totstandkoming van mijn boeken. Intuïtief. En
dan heb ik het vooral over de drie boeken die uit mijn tenen komen.’
Ze duidt op Klein verhaal over liefde (2014), Wat niemand had verwacht (2009)
en Het gelukkige eiland, haar laatste boek dat in september verschijnt. Die boeken
zijn familie van elkaar. Als je ze kent, ken je het leven van Marit Törnqvist voor een
groot deel. ‘Ik bén die drie boeken.’
Hoe intuïtief haar werk is, blijkt wel uit Wat niemand had verwacht. Een verhaal
dat lijkt te gaan over de vluchtelingenproblematiek, maar dat ze schreef lang voordat
dit allemaal speelde. In het boek vraagt ze zich af wat je moet doen als iemand ernstig
in de problemen komt. Loop je door, of blijf je staan? ‘De eerste zinnen luiden: “Alle
mensen hadden haast en iedereen was onderweg. Van hier naar daar, samen of alleen.
De mensen wilden van alles en moesten veel.” Willen en moeten. Daarvoor ben je
als mens op deze aarde, zonder die behoeften ben je doelloos. Ik wil ook van alles.
En ik moet veel. Dat is op zich niet kwalijk. Toen ik het boek schreef, was ik voor
mezelf nog aan het uitzoeken hoe ik zou kunnen helpen. Ik ben best beschermd
opgegroeid. Zweden en Nederland, die twee werelden kende ik goed. Met de armoede
op deze aarde ben ik lang weinig geconfronteerd geweest. Wat moet ik in zo'n
ontwikkelingsland doen? Ik wist het niet. Nu ben ik verder, maar nog steeds
veroordeel ik de mensen die doorlopen niet. Je kan onmogelijk met tienduizenden
blijven staan. Maar het is wel belangrijk dat je
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ziet dat er íémand blijft staan. En dat je iets gaat doen als je ziet dat er níémand blijft
staan, zoals af en toe gaande is bij deze vluchtelingenstroom.’

Toch gebeurde er op een dag iets waardoor ze moesten stoppen
In Wat niemand had verwacht valt er een meisje in een gat in de grond. Een heel
gewoon meisje. Het had ieders dochter of vriendin kunnen zijn. Het zorgt ervoor dat
de mensen blijven staan. De gebeurtenis waardoor Marit Törnqvist bleef staan, vond
plaats in 2004. Met een Zweedse groep reisde ze naar Iran om daar workshops met
kinderen te verzorgen. Bij de groep was ook een bibliothecaris uit Stockholm, een
gevluchte Iraniër die voor het eerst terug was in zijn geboorteland. Hij nam haar mee
naar mensen die hij van vroeger kende. ‘Op een van die avonden zag ik een vrouw.
Haar uitstraling was zo warm en sympathiek. Wat een leuk iemand, dacht ik, en ik
zorgde dat ik tegenover haar kwam te zitten. “Sinds ik hier ben, moet ik vaak denken
aan de boeken van Marjane Satrapi. Ken je die?” vroeg ik haar. Ik had het over de
Persepolis-reeks, die ik ter voorbereiding op de reis las. Prachtige stripboeken waarin
de Iraanse revolutie door de ogen van een opgroeiend meisje wordt verteld en
verbeeld. “Dat stuk waarin de lievelingsoom van het meisje wordt geëxecuteerd,”
ging ik verder. “En dat zij de laatste is die hem nog bezoekt in de gevangenis...”
De vrouw keek me aan en zei: “Die oom, die werd tegelijk met mijn man
geëxecuteerd.”
Ik krijg nog kippenvel als ik dit vertel. We waren nog geen twee minuten aan het
praten... Zoreh, zo heet ze, heeft tien jaar vastgezeten. Ze heeft op de executielijst
gestaan. In de gevangenis van Teheran besloot ze om haar verzet op een andere
manier te tonen, als ze vrij zou komen. Ze zou bij de kinderen beginnen: “Als we de
kinderen een bredere manier van denken aanbieden, dan hebben we misschien een
kans dat ze zich ontwikkelen tot volwassenen die op een andere manier in het leven
staan.”
Deze ontmoeting veranderde alles voor me. De gebeurtenissen waar ik daarvoor
alleen over had gelezen in de krant kwamen opeens heel dichtbij. Het zorgde ervoor
dat ik me begon open te stellen voor wat er echt gaande is in de wereld. Of ik wilde
of niet, het was niet tegen te houden. Ik was klaar met afstand houden.’
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Burundi
In 2006 werd Marit Törnqvist door Artsen zonder Grenzen uitgenodigd om naar
Burundi te reizen en haar belevenissen aldaar te verbeelden en op te schrijven. Bellen
blazen in Burundi (2007) was het indringende resultaat. ‘Ik wil iets doen, iets
constructiefs, dus laat ik mezelf dwingen om me hieraan bloot te stellen, dacht ik.
Zoals je kunt lezen, was dat pittig. Ik heb daarna nooit meer zoiets heftigs
meegemaakt. Veel landen waren peanuts in vergelijking met wat ik daar heb gezien.’
Het schrok haar niet af. Integendeel. ‘Ik ontdekte in Burundi hoe makkelijk het is
om contact te maken met mensen, ook als je elkaars taal niet spreekt. Er ging een
wereld voor me open. Er veranderde iets in mijzelf, iets positiefs. Na Iran was ik al
heel anders gaan kijken naar vrouwen met hoofddoeken in de stad en na Burundi
gebeurde hetzelfde met Afrikanen. Dat was fijn. Hoewel ik natuurlijk altijd heb
geloofd in gelijkheid keek ik blijkbaar van bepaalde mensen toch een beetje weg.
Wist ik niet of ik wel contact met ze kon maken, of hoe ik dat moest doen. Door deze
twee reizen merkte ik dat er niks ingewikkelds aan is. Die ontdekking was zo feestelijk
en is een heel leven gaan leiden.’

Read with me
Marit Törnqvist ging recent terug naar Iran. Naar haar vriendin Zoreh, die zich hield
aan de belofte die ze zichzelf deed en projecten voor kinderen ontwikkelde. Read
with me - een van haar projecten - is gigantisch geworden en Marit Törnqvist is er
nauw bij betrokken. ‘De laatste keer had ik het er met de kinderen over dat je in je
leven dingen verliest en dat je daarvoor in de plaats dingen terugkrijgt. Deze kinderen
hebben veel verloren en leiden een moeilijk leven. Ze zijn uit Afghanistan gevlucht,
ze zijn arm en werken in een steenfabriek of op straat. Ik gaf hen de opdracht om
iets te tekenen wat ze tijdens hun leven verloren waren: a lost treasure. Dat mocht
alles zijn. Een kind tekende een pen, een ander een paar rolschaatsen. Eén kind
tekende zijn vader én zijn moeder. We hebben de schatten ingelijst en een galerij
gemaakt van verloren schatten. We zagen dat we op die manier de herinneringen een
plek konden geven: Het hoorde bij mij, het is er niet meer, maar
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eigenlijk ook weer wel. De kinderen kwamen met elkaar in gesprek over hun
verliezen. Dat was zo belangrijk.’

Verborgen verhaal
Marit Törnqvist denkt dat veel kinderen rondlopen met wat zij noemt ‘verborgen
verhalen’ en ze vindt het belangrijk dat ze de kans krijgen die te vertellen. Ze probeert
opdrachten te bedenken waarbinnen kinderen die verhalen kwijt kunnen. Het kan
gaan over iets moeilijks wat ze meegemaakt hebben. Of dat nou een oorlog is, een
scheiding of een dood huisdier. ‘Áls ze iets kwijt willen, dan komt het er ook uit.
Maar het hoeft niet. Het is geen therapie. Teken je familie, schrijf een gedicht over
een herinnering. Dit zijn voorbeelden van opdrachten die ruimte bieden om een
“verborgen verhaal” te gaan vertellen. Je moet bedenken dat er niet veel momenten
zijn waarop kinderen met elkaar over serieuze zaken kunnen spreken. Op het
schoolplein roepen ze niet: eigenlijk was er bij ons thuis een broertje, maar dat is
doodgegaan voordat ik er was. Dat vertel je daar niet, en wanneer zou je dat wel
moeten doen? Naar aanleiding van een boek als Groter dan een droom (2013) kan
zo'n verhaal bovenkomen. Wat een verschil kan het zijn voor je kindertijd als de
kinderen uit je klas, met wie je elke dag optrekt, weten wat er in jouw leven is
voorgevallen. Ik geloof absoluut dat deze openheid latere problemen kan voorkomen.’
Het is niet voor niks dat Marit Törnqvist vaak boeken schrijft en illustreert waarin
complexe thema's aan de orde komen. In landen als Iran, waar het leven een dagelijkse
uitdaging is, of bij gevluchte kinderen, ziet ze dat die boeken een aanleiding kunnen
zijn om moeilijke ervaringen te gaan delen. Dat is goed, maar ook heel intens. ‘Soms
is het heel aangrijpend. Of zijn er kinderen bij die te veel verloren hebben, voor wie
het te snel komt. Hun verhaal komt dan niet naar buiten, maar er ontstaat wel een
sfeer van empathie en saamhorigheid in de groep die ook voor die kinderen heilzaam
kan zijn.’

Visjes
In situaties die zo uitzichtloos zijn als het leven van de kinderen in Iran, dringt de
vraag zich op hoe je voorkomt dat je moedeloos wordt. Er zijn
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steeds zoveel andere kinderen voor wie je niks kunt doen. ‘In Burundi vertelde een
arts me een verhaal. Hij liep eens met zijn dochter langs het strand. Opeens kwam
er een golf die groter was dan alle andere. Een golf die duizenden visjes op het strand
wierp. Zijn dochtertje bukte zich om de visjes een voor een terug te gooien in de zee.
Toen hij haar zei dat het zinloos was, zei ze boos - terwijl ze een visje in haar kleine
handen hield: “Maar voor dit visje is het wel het verschil tussen in leven blijven en
dood gaan.” In Iran zou je kunnen zeggen dat het hopeloos is voor deze kinderen.
Zij hebben niet eens perspectief op een verblijfsvergunning en dus heel weinig
rechten. Pas sinds kort hebben ze het recht om naar school te gaan. En toch denk ik
dat je er op een andere manier naar moet kijken.
Dit zijn misschien kinderen die helemaal aan hun lot zijn overgeleverd en waarvan
negentig procent aan de drugs raakt. Maar alleen al het feit dat er nu een organisatie
is die ze bundelt, die ze niet alleen eten en kleding geeft, maar ook boeken en
gezamenlijke projecten rond die boeken... Daardoor leren ze elkaar kennen en leren
ze op elkaar te letten. De plek is honderd procent veilig en geborgen, daar kunnen
ze een beetje tot ontwikkeling komen. Ondanks alle verschrikkingen heb ik daar
kinderen gezien waarvan ik denk: ik geloof dat jij het gaat redden. En ja, er zijn er
ook een aantal bij wie ik zie dat het waarschijnlijk mis zal gaan. Dat is onbeschrijflijk
treurig en moeilijk, maar als ik me daar op zou focussen, zou ik gek worden.
Onderschat ook niet hoe leuk het is om met deze kinderen te werken. Het is zoals
een Syrische jongen tegen me zei: “Wij zeggen altijd: Hoe meer verdriet hoe meer
lach.” Dat zie ik ook bij deze kinderen. Ze putten kracht uit deze ontmoetingen, uit
het feit dat iemand daar speciaal voor hen is. Mijn nieuwe boek heet niet voor niks
Het gelukkige eiland. De Read with me-locaties in Iran, die momenten, dat zijn hun
eilandjes van geluk.’

Moeder van alle kinderen
De rode vogel - het boek van Astrid Lindgren dat Marit Törnqvist illustreerde en dat
in Zweden werd uitgedeeld in azc's - gaat over de arme Anna en Mattias. Ze leiden
een grauw muizenleven. Op een dag ontdekken ze een rode vogel die hen naar de
prachtige Zonneweide leidt. Op de Zonneweide staat een huis en daar woont de
moeder van alle kinderen. ‘Astrid Lindgren
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zei ooit dat ze wou dat ze de moeder van alle kinderen kon zijn. Dat zou ik ook wel
willen. Dat ik tegen al die kinderen zou kunnen zeggen: “Natuurlijk ben ik ook jouw
moeder.” Bij Ahmad in Zweden heb ik dat zelfs gedaan. Zijn biologische moeder
leeft nog, maar hij weet dat ik zijn moeder ben als er iets met haar zou gebeuren.

Ik wou dat ik alle kinderen een plek kon geven waar ze het gevoel hebben dat ze er
mogen zijn, maar dat kan niet. Het is als met de visjes in het verhaal. Je moet gewoon
ergens beginnen. Dat heb ik ook gedaan. In het hele proces ben ik misschien zelfs
betrekkelijk naïef geweest. Naïef en intuïtief, ik deed het maar een beetje op mijn
gevoel.
Juist omdat ik niet zulke enorme verwachtingen heb van wat ik doe, denk ik dat
ik anderen kan “besmetten”. Zoals nu, met meer dan honderd fantastische
kinderboekenmakers die met Een boek voor jou langs de azc's trekken en workshops
geven. Ik wil niet dat ze te veel van zichzelf eisen of te veel verwachten van het
resultaat. Laat ze allemaal één visje redden.’

Ahmad
Door haar ontmoeting met Zoreh kwam Marit Törnqvist in beweging. Was het klaar
met stilstaan. Door haar ontmoeting met Ahmad in Zweden, elf jaar later, kwam ze
erachter hoeveel ze daadwerkelijk kan betekenen voor iemand. ‘Mijn ontmoeting
met Ahmad doet denken aan mijn ontmoeting met Zoreh. Twee mensen uit een andere
wereld met wie ik me direct verbonden voel. Het was in Zweden, hij zat bij ons aan
de keukentafel naast mijn dochters. Hij was helemaal alleen in dat land, had alles
achtergelaten. Het ging niet goed met hem. Ik vond het zo onrechtvaardig dat het
pijn deed. Misschien, dacht ik, heel misschien kan er toch iets in hem tot bloei komen
als ik er energie en liefde in ga stoppen. Dat ben ik gaan doen en het lukte.’
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Ahmad kreeg versneld een verblijfsvergunning en Marit Törnqvist zorgde dat hij
een woning kreeg in Stockholm. Als ze naar Zweden gaat, logeert ze bij hem. ‘Ik
keer de situatie graag om: wat zou ík willen als ik helemaal in mijn eentje zou zijn
en ik mijn familie niet bij me zou kunnen krijgen? Voor Ahmad betekent het dat er
nooit een familielid bij hem logeert, terwijl hij uit een gezin van zes kinderen komt,
ze sliepen allemaal in dezelfde kamer. Hoe erg zou jij het missen?’
Wat gebeurt er als je zo de diepte in gaat met iemand? Dan ga je al die anderen
ook op een totaal andere manier bekijken. Door haar band met Ahmad leerde Marit
Törnqvist met zoveel gemak andere vluchtelingen kennen. Ze voelt zich vertrouwd
en comfortabel bij hen. Net zoals azc's niet meer exotisch voelen voor haar. Ze heeft
letterlijk veel geproefd. Het is normaal geworden. En zo groeide vanuit dat ene visje
iets zoveel groters dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. Bleek ze tot meer in
staat dan ze ooit gedacht had. ‘Ik ben geen arts zonder grenzen. Ik heb wel een grens,’
schreef Marit Törnqvist tien jaar geleden over haar ervaringen in Burundi. De jaren
en ervaringen hebben haar nieuwe inzichten gebracht. ‘Oorlog kent geen grenzen en
ik weet ook niet meer waar mijn grens ligt. Hoe kan ik - die niet eens een oorlog
heeft meegemaakt - zeggen: dat kan ik niet aan. Ik probeer gewoon te doen wat ik
kan om deze mensen te helpen. Daar word ik gelukkig van, zonder dat ik er trots op
hoef te zijn. Het is, zoals mijn vader altijd zei: “mijn plicht”.’

Welkom
Achterop Een boek voor jou schreef Marit Törnqvist: ‘Dit is een boek voor jou om
te vertellen dat je welkom bent in Nederland.’ Sommige mensen vragen nu waarom
het zo belangrijk is dat kinderen een boek krijgen en waarom in het Arabisch. Ze
leren toch heel snel Nederlands? ‘Wat deze kinderen hebben meegemaakt, gaat je
voorstellingsvermogen te boven. Ze hebben in een afschuwelijke oorlog gezeten. Ze
hebben hun huizen in ruïnes zien veranderen, dode familieleden op straat zien liggen.
Ze hebben in de hel geleefd. Met veel moeite en angst zijn ze in Nederland
aangekomen en wat gebeurt er? Ze stuiten op een muur. Terwijl het enige dat wij
kunnen zeggen, dat wij móéten zeggen is: We zijn er voor jullie. Als ik zo'n kind
zie, word ik over-
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vallen door een primitief moedergevoel. Ik wil vertellen dat al dat nare nooit meer
terugkomt en dat we er samen voor gaan zorgen dat de kindertijd nu gaat beginnen.
En die kindertijd begint op dag één met een boek in je eigen taal.
Ahmad zei me laatst: “Het is alsof ik bij familie op bezoek ben waar ik wel mag
binnenkomen, maar waar ze eigenlijk niet willen dat ik er ben. Dat gevoel maakt dat
ik naar huis blijf verlangen.” Ik wil al deze mensen het gevoel geven dat ik juist heel
blij ben dat ze er zijn, en het leuke nieuws is dat ik dat ook bén. Mijn dochter riep
laatst spontaan uit dat het leven een stuk leuker geworden is sinds “de vluchtelingen”
er zijn.’

Inleven
Marit Törnqvist verhuisde als vijfjarig meisje met haar ouders van Zweden naar
Nederland. Ze kwam allesbehalve in een warm bad terecht. Op school werd ze gemeen
gepest. Dat ging zo ver dat haar klasgenoten een hok in de zandbak tekenden en haar
daarin stopten omdat ze vonden dat ze op een aap leek. ‘Ik dacht: als iedereen het
zegt, zal het wel zo zijn. Ik geloofde bijna zelf dat ik in dat hok thuishoorde. Daar
gaat het mis. Als mensen maar lang genoeg horen dat ze niet welkom zijn, gaan ze
het op een gegeven moment geloven. Door mijn ervaringen als kind kan ik me
misschien beter inleven in de kinderen die hier komen. Het begint er al mee dat ik
niet één cultuur heb, maar twee. Al heb ik als kind maar vijf jaar in Zweden gewoond,
mijn roots liggen daar. Ik snap daardoor heel goed dat Ahmad eeuwig blijft verlangen
naar Damascus. Eenzaamheid ligt voor hem altijd op de loer.’
Ook dat gevoel herkent Marit Törnqvist. Niet alleen als kind had ze er last van,
ook op de middelbare school, ook op de kunstacademie. ‘Ik heb lange tijd gedacht
dat ik niks te maken had met het meisje in het gat uit Wat niemand had verwacht, ik
was gewoon een van de omstanders. Maar de laatste tijd zie ik in dat ik er toch meer
van heb meegemaakt. Ik heb meerdere malen in mijn leven het gevoel gehad dat ik
heel alleen was. Dat ik wel de stemmen van anderen hoorde, maar dat de gesprekken
gingen over dingen waar ik van buitengesloten was. Ik wist niet hoe ik dat moest
doorbreken. Het meisje in Klein verhaal over liefde, dat ben ik al helemaal. Dat boek
gaat over mij. Ik bén weggevaren op een gegeven moment. Toen was ik
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heel ongelukkig. Toch heb ik op een moment mijn krachten gebundeld en gedacht:
Ik zit aan het roer, wat ga ik doen?’

Angst
Als je weet hoe het is om je zo te voelen, ontwikkel je dan niet automatisch een radar
voor dergelijke gevoelens bij anderen? Stap je daardoor misschien met een open blik
een azc binnen? ‘Het is wel treurig dat er onder veel Nederlanders zo'n angst is
ontstaan voor de vluchtelingen die ons land in komen. We weten allemaal wat er
gebeurt als we tegen een kind zeggen: Pas op voor de buurman, hij deugt niet. Dan
wordt dat kind bang voor de buurman. Precies zo werkt het bij volwassenen. In
Nederland worden de azc's zwaar bewaakt, je komt bijna niet binnen. Tegelijkertijd
wordt er in de media een beeld geschapen dat moslims toch wel vaak extremisten
zijn. De combinatie van de hekken rond de azc's en de speculatie over het extremisme
dat binnen die hekken tot bloei komt, maakt mensen buiten de hekken doodsbang.
En die angst slaat om in agressie en haat.
Als ik onze overheid bezig zie denk ik vaak aan ouderschap en hoe je kinderen
opvoedt. Je geeft je kinderen liefde en je bent eerlijk tegen ze. Je biedt ze
geborgenheid en veiligheid. Binnen die veiligheid zeg je: dit mag je niet doen, dat
accepteer ik niet van je en als je zo doet, dan word ik boos op je. Dat is precies hoe
we vluchtelingen moeten benaderen. Heet ze welkom, omarm ze, en daarna kun je
eventueel zeggen: Wij houden er niet van als jullie je vuilnis buiten je huis smijten.
Wij vinden het leuker als jullie ook je stoepje vegen. Zo doen wij dat hier. Zo simpel
is het volgens mij.
In Zweden liep ik een keer in een korte broek met mijn dochter langs een grote
vuurplaats waar allemaal Syriërs zaten te barbecueën. Ze vroegen of we erbij kwamen
zitten. Toen we dichterbij kwamen, zag ik ze allemaal naar mijn benen kijken. Ze
waren er pas net, het was winter geweest, dit kenden ze niet. Wat nu? Ik ben gaan
staan en heb gezegd: “These are my legs. Look! And welcome in Sweden. You will
see a lot of legs here this summer. These are the first.” Ze kwamen niet meer bij van
het lachen. Mannen en vrouwen.
Leg het uit! Daar ligt de sleutel. Maar als de boodschap blijft: zoek het uit, integreer
maar, dan vrees ik dat er hier een generatie gaat opgroeien die nog heel veel problemen
gaat veroorzaken. Mensen komen beschadigd aan en
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raken zo gefrustreerd van wachten in eenzaamheid. Hun leven wordt totaal
uitzichtloos. Ze kunnen onder die omstandigheden heel erg boos worden op het leven.
En op het moment dat hun leven waardeloos voelt, wordt het gevaarlijk. De stap naar
extremisme is dan opeens heel klein. Ik begrijp niet dat rechtse politici niet
doorhebben dat ze een self-fulfilling prophecy creëren.’

Het gelukkige eiland
Niemand herkent het meisje uit Wat niemand had verwacht nog nadat ze uit de kuil
geklommen is, terwijl iedereen zo met haar bezig was toen ze naar beneden was
gevallen. Het is iets dat kinderen boos kan maken. Ze vonden het toch allemaal zo
erg? Waarom kennen ze haar nu dan niet meer? Maar hoe erg is het dat ze niet herkend
wordt? ‘Misschien is het wel beter, vertel ik de kinderen weleens na het lezen van
het boek. Daardoor is ze niet de rest van haar leven ‘het meisje uit de kuil’. Kijken
mensen niet meewarig naar haar. Kan ze normaal gaan leven, met een frisse start.
De meeste vluchtelingen willen ook zo snel mogelijk van het stempel vluchteling
af. Ze willen een plek vinden waar ze opnieuw mogen beginnen, waar alles weer
mogelijk is. Die gedachte verbeeld ik in Het gelukkige eiland. Daarin komt een meisje
na een lange, soms verwarrende en moeizame zoektocht aan op een helemaal leeg
eiland. Wat ontheemd, zullen sommige mensen denken, maar dat is het juist niet.
Het is het begin van alles. Ik denk dat dit uiteindelijk voor ons allemaal het ultieme
geluk betekent. Het moment dat je voelt dat er ruimte is om te leven, om onbevangen
te voelen en te kijken. Een wit papier dat op je ligt te wachten.
Hier kon alles nog gebeuren.
Hier kon iedereen nog komen.
Hier kon de zon gaan schijnen
en de tijd verstrijken.
Gelukkig.
Ze had het gevonden.
Het gelukkige eiland.
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De rattenvanger van Weesp
Over het belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel
Nederland
Annie M.G. Schmidtlezing 2017
Rindert Kromhout
Dit is het land, waar grote mensen wonen.
Je hoeft er nog niet in, het is er boos.

Aldus de beginregels van het gedicht ‘Aan een klein meisje’ van Annie M.G. Schmidt
uit 1950. Ik denk dat Annie M.G. Schmidt gelijk had. Voor de meeste kinderen was
de wereld in de jaren vijftig en zestig, het decennium waarin ik opgroeide, veilig en
vooral overzichtelijk.
Ik speelde buiten bij ons voor de deur, de hoek om gaan was al een ver avontuur.
Een eindje verderop in de straat in onze volkswijk in Rotterdam woonde een Italiaans
gezin, meer buitenlanders kende ik niet en waren er trouwens niet in onze wijk.
De benedenburen hadden een televisietoestel en soms mochten de kinderen uit de
buurt daar naar een onschuldig kinderprogramma komen kijken. Vrouwtje Bezemsteel.
Okkie Trooi met zijn koffertje vol krentenbollen. Swiebertje. Pipo de clown en de
boeven Snuf en Snuitje. Annie M.G. Schmidt die in het programma Bij Dorus op
schoot ‘Rosalind en de vogel Bisbisbis’ voorlas, uit haar net verschenen
verzamelbundel Het beest met de achternaam. En op de radio waren de verhalen van
Paulus de Boskabouter en Lotje van de dierentuin te beluisteren.
Het land van grote mensen hoefde ik nog niet in, al mocht ik wel zo af en toe
proeven van wat er buiten mijn kleine belevingswereld te beleven was. De verhalen
die ik las of kreeg voorgelezen lieten me kennismaken met andere levens en avonturen,
de uitstapjes van school naar museum of theater
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brachten me verbazing en verwondering. Ik genoot van Spaghetti van Menetti, Alleen
op de wereld, Pietje Bell en Pinokkio, rilde bij het zien van afbeeldingen van
koppensnellers in het Museum voor Land- en Volkenkunde, keek verbijsterd naar
de mensen in malle pakjes die rare sprongen maakten op het podium, toen onze klas
luidruchtig een voorstelling van het Scapinoballet bijwoonde in het Hofpleintheater.
Een van de verhalen die ik las, was ‘De bonte pijper’ van Tonke Dragt, dat in 1967
werd gepubliceerd in de schooluitgave De Trapeze. Het verhaal speelt zich af in een
moderne stad, die wordt geteisterd door een overvloed aan gemotoriseerd verkeer.
De gemeenteraad zit met de handen in het haar. Op een dag verschijnt er een bont
geklede vreemdeling met een fluit in de stad.
‘Goedemorgen,’ zei hij. ‘Ik kom hier om uw stad te verlossen van de plaag
waar u al jaren vergeefs tegen strijdt. De plaag die elke dag
angstaanjagender wordt.’
‘Het verkeer!’ riep de commissaris.
De vreemdeling knikte. ‘Juist,’ zei hij.
Maar de burgemeester sprak: ‘Wie bent u, mijnheer, als ik het vragen
mag?’
‘Ik ben de Bonte Pijper.’
‘De Bonte Pijper?’ zei de burgemeester. ‘Bent u verkeersdeskundige? Wie
heeft u hierheen gestuurd? En hebt u brieven van aanbeveling?’
De Bonte Pijper tikte met een vinger op het instrument in zijn gordel; het
was een lange fluit. ‘Ik ben deskundige in het verwijderen van plagen,’
antwoordde hij koeltjes. ‘Of het nu ratten zijn die alles opknagen, of auto's
die elkaar in verkeersknopen jagen - ik bevrijd u ervan. Niemand heeft
mij gestuurd; ik laat me niet sturen; eerder bestuur ik anderen. Brieven
van aanbeveling heb ik niet nodig; mijn faam heeft de eeuwen overleefd.’
‘Uw... faam?’ herhaalde de burgemeester. De wethouders keken elkaar
verwonderd aan.
‘Ja, mijn faam,’ zei de Bonte Pijper. ‘U bent Hameln toch niet vergeten?
Die stad werd geteisterd door een rattenplaag. Het kostte mij nog geen
dag haar van al dat gedierte te bevrijden.’
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‘Maar dat is... dat was in de middeleeuwen!’ riep de wethouder van
onderwijs.
‘Precies,’ zei de Bonte Pijper. ‘In het jaar twaalfhonderd en vierentachtig.’
De burgemeester stamelde: ‘U beweert dat u de Rattenvanger van Hameln
bent?’
‘Noemt u mij liever de Bonte Pijper,’ was het antwoord. ‘Ratten vangen
is maar een van mijn onbelangrijke bezigheden.’
(...)
‘Herinnert u zich de volksverhuizingen uit uw geschiedenisboek? Hebt u
nooit vermoed dat ik daar de schuld van was? Hebt u weleens gehoord
van ontdekkingsreizigers die de wildernis introkken of over oceanen gingen
varen? Hebt u niet begrepen dat ik het was die hen lokte? O, ik zou u nog
veel meer kunnen vertellen...’
Tot zover mijn kindertijd. We zijn nu vijftig jaar verder en de wereld is veranderd.
Het Nederland van de jaren vijftig en zestig bestaat niet meer en komt ook niet meer
terug, hoe graag sommigen dat misschien ook zouden willen. De
bevolkingssamenstelling is veranderd, het digitale tijdperk heeft het mogelijk gemaakt
dat alle uithoeken van de wereld met een simpele druk op een knop je voor ogen
verschijnen. Wie in het bezit is van een computer of mobieltje, en welk kind heeft
niet zo'n ding, ontkomt niet aan de actualiteiten. Het land waar de grote mensen
wonen is op geen stukken na zo ver weg als vroeger. ‘Kom er maar in,’ klinkt het
dwingend, ‘kom er maar snel in.’
Maar één ding is er niet veranderd, want in het land waar de kinderen wonen
bevindt zich, net als in het jaar 1284 en in het verhaal van Tonke Dragt, nog altijd
onze rattenvanger. Ach kijk, daar heb je hem al. Hij speelt op zijn fluit en lokt de
kinderen mee. Maar dit keer verdwijnt hij niet in een berg, zoals in de oude legende,
maar in een gebouw. En dat gebouw heet ‘de basisschool’. En als de kinderen, bruin
en blank en geel en licht getint, eenmaal binnen zijn, verruilt de rattenvanger zijn
magische fluit voor een boek vol verhalen. ‘Kinderen, ga zitten en luister naar wat
ik te vertellen heb.’ En hij leest de kinderen voor en vertelt ze verhalen. Hij laat ze
muziek horen, prenten bekijken, gerechten proeven, sporten uitproberen en
kennismaken
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met alle andere mogelijke vormen van kunst en cultuur uit Nederland en de rest van
de wereld.
Een bekende uitspraak van Jella Lepman, de oprichtster van IBBY, luidt: ‘Boeken
bouwen bruggen’. En zo is het, boeken en verhalen en al die andere cultuuruitingen
bouwen bruggen en verbinden. En op deze school wordt er door de rattenvanger
uiteraard in het Nederlands voorgelezen en verteld, want ook taal verbindt. Nu ja,
zo af en toe nodigt de rattenvanger een moeder of tante of grootvader van een van
de kinderen uit een verhaal te komen vertellen in een voor de meesten totaal
onbegrijpelijke taal, met veel exotische mimiek, en de klas geniet van die fantasierijke
theatervoorstellingen.
De schoolbibliotheek van de rattenvanger is goed gevuld, met ondersteuning van de
openbare bibliotheek, en het leenrecht is voortreffelijk geregeld. En wat voor boeken
staan er in die schoolbibliotheek? De complete, voor kinderen geschreven
wereldliteratuur. Pluk van de Petteflet, De kinderen van het Achtste Woud en
Jubelientje, de Verhalen van Duizend en één Nacht en de avonturen van Odysseus,
Afrikaanse volksverhalen, de kwajongensstreken van straatschoffies in Istanbul,
slavernijverhalen uit Amerika, Nils Holgersson, de belevenissen van de keizers in
Rome, verhalen die zich afspelen in Indië en Suriname en Appelscha, verhalen over
oerwouden, woestijnen en eindeloze rivieren in Zuid-Amerika en ook de
angstaanjagende zwerftocht van het Syrische weeskind dat op de vlucht was voor
de burgeroorlog in haar land.
En onze rattenvanger leest die verhalen voor aan de kinderen, elke dag een nieuw
hoofdstuk, elke week een ander boek. En zo leren die kinderen de wereld kennen en
de gebruiken, gewoontes en gedachten van al die verschillende mensen. En ze leren
elkaar kennen en elkaars achtergronden en elkaars hebbelijkheden en
onhebbelijkheden. En ze zijn verrukt van deze kennismaking met wat er in het leven
te koop is. En van geen nieuweling in de klas of stad, hoe ver van hier zijn grootouders
ook zijn geboren, kijken ze nog vreemd of fronsend op.
En als onze bevlogen rattenvanger over de Bijbel, de Koran of de Tora vertelt,
dan vertelt hij over de verhalen in die boeken, over de achtergrond en
ontstaansgeschiedenis - en niet over de uitleg die mensen aan de teksten

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

165
hebben gegeven. Die uitleg hoort thuis in gebedshuizen en niet op school, vindt hij.
Mohamed Bachiri zei hier iets moois over in zijn aangrijpende boek Een jihad van
liefde, dat hij schreef naar aanleiding van de dood van zijn vrouw bij een terroristische
aanslag in Brussel: ‘Je kunt kritiek hebben op de Koran, maar als poëzie is die
weergaloos.’
Ach, wat is deze school een heerlijk land waar de kinderen mogen wonen en wat
krijgen ze een bagage mee voor als ze later groot zijn. En ze leefden nog lang en
gelukkig en tevreden met elkaar. En toen was dit sprookje uit.
Tja. Was het maar zo dat onze goedbedoelende rattenvanger deskundig en vrijelijk
zijn gang kon gaan, elke dag weer, week in, week uit, jaar in, jaar uit, tot de kinderen
voor altijd verhuizen naar het land waar de grote mensen wonen. Het zou zo simpel
kunnen zijn, maar dat is het niet. En ik zal u vertellen waarom dat niet zo is.
Ik heb jarenlang voorgelezen op een Pabo in Den Haag. Ieder jaar weer vertelde
ik de eerstejaars studenten over het belang van jeugdliteratuur op de basisschool. Na
zo'n vijftien jaar kwam er geen uitnodiging meer. Ik dacht: Ze zijn op me uitgekeken
en vragen nu andere schrijvers. Tot ik een van de docenten tegenkwam. ‘We zijn
helemaal niet op je uitgekeken,’ zei ze, ‘maar we krijgen geen geld meer om schrijvers
uit te nodigen.’
Op een andere Pabo stond ik weer eens voor een geheel onvoorbereide groep
eerstejaarsstudenten. De studenten hadden hoegenaamd geen idee van wie ik was en
wat ik kwam doen. Ellie en Nellie kenden ze nog wel, van vroeger, maar verder?
‘Waarom steken jullie niet wat meer energie in zo'n project voordat er een schrijver
komt?’ vroeg ik. ‘Dan krijgt het gesprek met de studenten veel meer diepgang.’ ‘Dat
zouden we wel willen,’ antwoordde de docent. ‘Maar we mogen dit hele schooljaar
in totaal vier lesuren aan cultuur besteden, en twee van die uren vul jij al.’
Leerkrachten moeten kunst en cultuur doorgeven aan kinderen, maar ze dienen
dan wel eerst zelf fatsoenlijk te worden opgeleid. Een paar maanden geleden hield
ik in het Kinderboekenmuseum een lezing voor leerkrachten in het basisonderwijs.
Het gesprek ging over Jip en Janneke en hoe ouderwets die verhalen inmiddels zijn.
Ik zei: ‘Lees dan iets anders voor. Na Jip en Janneke zijn er talloze prachtige
voorleesboeken voor jonge kinderen verschenen.’ Een onderwijzeres, die gezien haar
leeftijd al minstens dertig jaar
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voor de klas stond, zei: ‘Maar noemt u dan eens wat voorbeelden van kleuterverhalen
die na Jip en Janneke zijn verschenen, want ik ken ze niet.’ Je gelooft het niet, maar
het is echt waar. Ze was vijftig, stond al dertig jaar voor de klas en haar kennis van
kleuterboeken hield op bij Jip en Janneke.
Niet alleen op Pabo's, ook in de bibliotheek in de Schilderswijk in Den Haag hebben
veel van mijn collega's en ik regelmatig voorgelezen. Schoolklassen met leerlingen
in alle mogelijke kleuren met alle mogelijke etnische achtergronden kwamen daar
met hun leerkrachten naar voorlezende schrijvers luisteren. Het is in de Schilderswijk
dat ik heb geleerd dat al die verschillende kinderen van dezelfde verhalen houden,
om dezelfde grappen lachen en dezelfde vragen stellen. En voor al die kinderen werd
het lezen van boeken een vanzelfsprekendheid die er zonder deze activiteiten nooit
zou zijn gekomen.
Na vijfentwintig jaar stopte dit succesvolle voorleesproject, want de Gemeente
wilde niet meer betalen voor de schrijversbezoeken en sloot deze en andere Haagse
buurtbibliotheken. Die sluiting trof nog veel meer bibliotheekfilialen overal in het
land, want er was crisis en ‘er moest nu eenmaal worden bezuinigd’.
Het land waar de kinderen wonen is niet gevuld met kunst en cultuur. De situatie is
totaal anders. Dat land wordt bedreigd door plagen uit het land waar de grote mensen
wonen, plagen die zich hebben vermomd als rattenvangers en die van alle kanten op
je af komen. En de kinderen hebben nauwelijks de mogelijkheden om zich ertegen
te verdedigen.
Kinderen zijn nieuwsgierig, volwassenen hebben een mening. Hoe sterker iemands
mening is, hoe zwakker zijn nieuwsgierigheid. Dominees, imams, politici, docenten,
bekende Nederlanders, de sociale media, de zogenaamde ‘reaguurders’. Zij allemaal
hebben een mening en vertellen ons, al dan niet via een digitaal medium, met grote
stelligheid wie en wat deugt en vooral wie en wat niet deugt. Loop maar achter mijn
mening aan, want mijn mening is de enig juiste. En waarop is die stelligheid eigenlijk
gebaseerd? Op de een eeuwigheid geleden opgeschreven woorden van iemand die
misschien helemaal niet bestaat, of op de door dominees en imams bedachte
interpretatie van die woorden? En als die iemand wel bestaat zou hij weleens wat
mensvriendelijker mogen worden, maar dit terzijde.
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Is die mening gebaseerd op nostalgie? Op een waanbeeld van hoe Nederland eruit
zou moeten zien? Op afkeer van alles wat anders is? Op domheid?
Wat moeten we bijvoorbeeld vinden van de discussie over Zwarte Piet? De een
zegt: ‘Zwarte Piet moet verboden worden, want het is racisme.’ De ander zegt:
‘Handen af van Zwarte Piet, want het is een oerhollandse traditie.’ Let wel, het zijn
volwassenen die dit zeggen. Is de kinderen eigenlijk ooit om hun mening gevraagd?
Is Zwarte Piet de plaag? Of zijn het de ruziënde volwassenen die over de hoofden
van kinderen heen een leuk feest verpesten met hun gebekvecht?
Erger nog zijn de schreeuwers die brullen: ‘Alle grenzen dicht voor iedereen die
anders is.’ Of juist: ‘Alle grenzen open voor wie ons nodig heeft,’ zonder goed na
te denken over wat voor gevolgen dat heeft voor zowel de nieuwkomers als voor de
mensen die hier zijn geboren. Om maar te zwijgen van kreten als: ‘Homo's zijn ziek
en misselijk makend! Vrouwen zijn minderwaardig! Dood aan de ongelovigen!’ Of:
‘Weg met die hoofddoekjes! Integreer of pleur op!’ Of, iets minder heftig, maar ook
erg, de mensen die roepen: ‘Doe normaal, we zijn allemaal gelijk.’ We zijn helemaal
niet allemaal gelijk, we zijn allemaal anders - dat maakt het leven en het omgaan met
mensen juist interessant. En ‘normaal doen’ is slaapverwekkend saai.
Een van de ergste en grootste plagen die de kinderen bedreigen is het vooroordeel.
Het vooroordeel en het daaruit voortkomende onbegrip en respectloosheid. Je zou
ook kunnen zeggen: de grootste plaag is het gebrek aan verbeelding, aan
inlevingsvermogen. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. En er is nogal wat in
deze multiculturele samenleving dat wij, autochtonen zowel als allochtonen, niet
kennen en dus niet willen vreten. We willen er niet eens van proeven, maar roepen
‘Bah vies!’ en onze kinderen roepen het ons in alle mogelijke talen na. Weten zij
veel. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Arme kinderen. Dit is het land waar de
grote mensen wonen. Kom er maar in.
In de jaren twintig van de vorige eeuw was er sprake van ‘The lost generation’. In
de periode na de Eerste Wereldoorlog waren er geen volwassenen meer aan wie de
jongeren een goed voorbeeld hadden dat zij konden
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volgen, want die volwassenen hadden er met die oorlog en de crisis die daarop volgde
een puinhoop van gemaakt. Staan we toe dat de kinderen van nu een nieuwe verloren
generatie worden? Neen.
De plaag die we absoluut en onmiddellijk te lijf moeten gaan heet desinteresse in
kunst en cultuur. En die plaag waart rond in de overheidsgebouwen in stad, provincie
en land, en ongetwijfeld ook in vergaderzalen van schoolbesturen. Cultuur kost bijna
niets als je het vergelijkt met andere overheidsuitgaven. Maar zelfs dat beetje geld
wil de politiek niet uitgeven, want kunst en cultuur zijn niet belangrijk - misschien
wel in de woorden van sommige politici, maar in elk geval niet in hun daden.
Buurtbibliotheken sluiten? Kunst en cultuur nog verder marginaliseren? Sodemieter
toch op! In tijden van crisis moeten er juist veel meer buurtbibliotheken worden
geopend, want dan is er behoefte aan ontmoetingsplekken vol cultuur, om het leven
boven de grauwe alledaagsheid van het onzekere bestaan uit te tillen! Bezuinig maar
ergens anders op. Als je na de crisis zo'n bibliotheek weer heropent, kost het jaren
om wat kapot is gemaakt te herstellen.
Kunst en cultuur zou met grote vanzelfsprekend het belangrijkste vak moeten zijn
op basisscholen, in het voorgezet onderwijs en op Pabo's. Geen kers op de taart, geen
beloning na een dag ijverig rekenen en spellen en plaatsnamen uit het hoofd leren,
geen geforceerde invulling van een jaarlijks uitstapje. Het is de essentie. Want kunst
en cultuur zijn misschien geen toverdrank, zo simpel wil ik het u niet voorspiegelen,
maar in elk geval wel het krachtigste, misschien zelfs enige wapen tegen de plaag
die vooroordeel en veroordeling heet. Daarvoor hoeft het lesprogramma overigens
niet eens te worden veranderd, want kunst en cultuur en het lezen en voorlezen van
verhalen kunnen met een beetje creativiteit een plek vinden in vrijwel ieder schoolvak.
Er zijn uiteraard Pabo's en basisscholen die ondanks alle hobbels en tegenwerking
wel veel aan kunst en cultuur doen, maar het zou niet mogen afhangen van
goedwillende leraren of besturen of vrijwilligers, het moet beleid zijn.
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In 2012, tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, schreef ik een
opiniestuk voor de Volkskrant. Met stijgende ergernis had ik naar de televisiedebatten
gekeken. De steeds weer terugkerende onderwerpen waren: de zorg, de AOW-leeftijd,
de EU en Griekenland, de economie. Geen woord over kunst en cultuur. ‘Maar over
cultuur zul je de lijsttrekkers niet horen’ luidde de kop van mijn opiniestuk. Ik werd
overspoeld met reacties en al die reacties kwamen uit de cultuurhoek en iedereen
was het met me eens. Nul reacties kreeg ik van de politiek. Nul.
In het verkiezingsprogramma van een mij sympathieke grote politieke partij voor
de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 stond notabene een grotendeels door mij
geschreven passage over kunst en cultuur en kinderen. En wat is daar in de voorbije
vijf jaar mee gedaan? Hoegenaamd niets. Heb ik mijn welverdiende en beloofde
beloning gekregen? Neen.
En heeft u de campagne voor de verkiezingen van maart van dit jaar gevolgd? Hoe
vaak heeft een van de fractieleiders de woorden ‘kunst en cultuur’ dit keer
uitgesproken? Die crisis waarover ik eerder sprak is als ik het goed heb begrepen
inmiddels achter de rug, dus dat is ook geen argument meer. De politiek heeft liever
dat we achter de zich economen noemende rattenvangers aanlopen dan achter de
rattenvangers die geen bankbiljet in hun handen hebben, maar een voorleesboek. Zij
neemt daarmee een groot risico voor de toekomst van onze samenleving. En ik ben
echt niet de eerste die dat zegt.
In mijn boek Soldaten huilen niet, het eerste deel van de trilogie over de
Bloomsbury-groep, zegt de kunstcriticus en zwager van Virginia Woolf Clive Bell:
‘Europa is geweldig, met al zijn schrijvers en schilders en componisten. Díé zouden
de mensen achterna moeten lopen, dát zouden de echte leiders moeten zijn. Lees!
Luister! Kijk! En je zult veel beter begrijpen waarom andere mensen doen en denken
zoals ze doen en denken.’ Ik zou daaraan willen toevoegen: En zal wie begrijpt
waarom andere mensen doen en denken zoals ze doen en denken, zich ooit bij een
fundamentalistische beweging aansluiten, of op een partij stemmen die
bevolkingsgroepen verkettert?
In het nog te schrijven Een Mann deel twee, een roman die zich zal afspelen in
1933, als Hitler aan de macht is en er overal in Duitsland boeken worden verbrand,
zal de schrijver Heinrich Mann opmerken: ‘Kinderen die
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opgroeien zonder vrije literatuur, groeien op zonder enige basis.’ En zo is het.
Heus, de kosten kunnen onmogelijk een probleem zijn. Kijk er de rijksbegroting
maar op na. Tegenover de miljarden euro's voor zorg, infrastructuur en defensie staat
een grijpstuiver voor kunst en cultuur.
In 1968 verscheen De rattenvanger van Hameln van Paul Biegel, een bewerking van
de oude legende. De rattenvanger is bereid de stad van de rattenplaag te verlossen
en vraagt daarvoor slechts een bescheiden beloning.
‘Alle ratten uit Hameln weg in één dag?’ ondervroeg de rechter gestreng.
‘In één dag,’ zei de vanger.
‘Dat zweert ge?’
‘Dat zweer ik,’ zei Bonterik.
‘Eh eh!’ kraste de oude notaris.
‘Eén goudgulden,’ antwoordde de vreemdeling.
(...)
Toen riep de notaris krassend tot de vreemdeling: ‘Goed goed, ga je gang
Bonterik. Maar eerst je werk en dan je loon!’
De rattenvanger knikte en liep naar buiten...
Maar als de stad dan vrij van ratten is, krijgt Bonterik zijn beloning niet en de
gevolgen zullen u bekend zijn. Pas als het al te laat is, als alle kinderen zijn
verdwenen, krijgen de notabelen van Hameln spijt als haren op hun hoofd.
‘Eén goudgulden,’ mompelde de notaris almaar krassend in zichzelf. ‘Dat
alles voor één goudgulden...!’
Eén goudgulden, dames en heren, één enkele goudgulden...
Maar als die economie dan toch zo belangrijk wordt gevonden: een samenleving
waarin mensen het goed met elkaar kunnen vinden, kost de overheid minder dan een
samenleving vol onbegrip en conflicten, lijkt me zo. Zijn de politici dan gewoon te
stom om dit in te zien? Je zou het bijna gaan vermoeden.
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Overschat ik de kracht en macht van literatuur? Ben ik te naïef in mijn overtuiging
van wat een goede culturele opvoeding voor kinderen kan betekenen. Volgens mij
niet. Waarom anders zouden de leiders van dictaturen zo bang zijn voor een vrije
literatuur en worden schrijvers in de gevangenis opgesloten? Omdat hun werk als
ondermijnend en opruiend werd gezien. Waarom waren boeken als Ulysses en Lady
Chatterley's lover in vrije landen als Engeland en Amerika lange tijd verboden?
Omdat deze ‘obscene’ boeken tot zedenbederf konden leiden. Waarom worden
sommige kinderboeken door scholen in het zogenaamd zo tolerante Nederland buiten
de deur gehouden?
Een schrijver die scholen bezoekt om uit eigen werk voor te lezen, doet dat
gewoonlijk op uitnodiging. Ik heb mij nimmer opgedrongen.
U zou eens moeten weten hoe vaak mij is gevraagd, met name door christelijke
scholen, die mij dus zelf hadden gekozen uit de lange lijst kinderboekenschrijvers
die zijn aangesloten bij de Schrijverscentrale, of ik sommige van mijn boeken tijdens
het voorleesuur buiten beschouwing wilde laten. Ik heb dat altijd geweigerd en het
gevolg was meer dan eens dat de school dan maar liever afzag van mijn bezoek.
En waarom ben ik dan ooit in Rome gaan wonen? Dat komt door niets anders dan
het boek Spaghetti van Menetti dat ik in mijn jeugd wel honderd keer heb gelezen.
Niets en niemand heeft meer invloed op me gehad dan het lievelingsboek uit mijn
jeugd.
Later zat ik op een school voor kinderen die dreigden te mislukken. Onze
geschiedenisleraar, meneer Acton, besefte dat hij bij ons niet met schoolboeken vol
jaartallen hoefde aan te komen. Hij vertelde verhalen. Ik herinner me nog heel goed
de verhalen over Pancho Villa, de Mexicaanse vrijheidsstrijder. Nu, vijfenveertig
jaar later zie ik, als ik iets over Mexico lees of hoor, nog steeds onmiddellijk Pancho
Villa voor me, en pas daarna de rest van het land.
Ook herinner ik me nog mevrouw Van der Meulen, de lerares Nederlands op de
KLOS (de voorloper van de Pabo). Zij vertelde vol vuur over het boek Francesco
van Jean Dulieu. Sint Franciscus van Assisi is door dat boek en vooral door mevrouw
Van der Meulen mijn held geworden.
Naïef was wel de Italiaanse premier Matteo Renzi. In 2016 stelde hij 500 Euro voor
cultuur beschikbaar voor iedere jongere die in 1998 was geboren
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en die in Italië woonde. Dit was naar aanleiding van de aanslagen in Parijs in 2015.
Hij zei de liefde van de Italiaanse jeugd voor kunst te willen vergroten als tegengif
tegen de haat van Islamitische terroristen. ‘Zij dromen van terreur, wij van cultuur,’
zei hij. Het liep op niets uit. In de eerste plaats was het buitengewoon ingewikkeld
(de Italiaanse bureaucratie, maar nu via internet) om toegang te krijgen tot die 500
Euro: ingewikkelde vragen, wachtwoorden, cijfercodes. En veel jongeren kochten
van dat geld boeken en bioscoopkaartjes, om die zo snel mogelijk met korting door
te verkopen. Voor jongeren van nu is film Netflix en muziek Spotify. Maar de
Italiaanse regering ging nog uit van de oude definitie van cultuur: ballet, theater,
klassieke concerten.
Verhalen vertellen is dus meer dan voorlezen uit een boek met een kaft eromheen.
Het is 2017, ook voor de nieuwe media is er een vertellersrol weggelegd. Het internet
kan ook op een positieve manier worden gebruikt. Maar dat boek met een kaft
eromheen is wél het enige medium om sámen van een verhaal te genieten. Met een
i-pad in je hand sluit je de rest van de wereld buiten.
Dus, overheid, kom nou eindelijk eens op met die ene goudgulden voordat het te
laat is. Investeer in kunst en cultuur op scholen. Denk aan de kinderen als het om de
toekomst van ons land gaat en je hebt goud in handen.
Nog even terug naar de verkiezingscampagne van dit voorjaar. Ik beluisterde een
radiodebat over klimaatverandering met vertegenwoordigers van bijna alle politieke
partijen. Een van de vragen was: ‘Hoe kunnen we tot de Nederlanders laten
doordringen dat klimaatverandering een belangrijk probleem is?’ De antwoorden
hadden allemaal met geld te maken. ‘Geef iedereen een slimme energiemeter.’ ‘Geef
korting als ze zuinig aan doen.’ ‘Investeer in zonnepanelen.’ Niemand kwam op het
idee te zeggen: ‘Gebruik het onderwijs, leg het uit aan de kinderen. En als die zich
bewust zijn van het probleem, zullen ze hun ouders ter verantwoording roepen.’
Denk aan de kinderen!
En ik zeg dat niet alleen nu, op deze mooie avond in het Kinderboekenmuseum,
tegen u van wie de meesten het met mij eens zullen zijn, ik zal mijn betoog herhalen
op het Binnenhof, waar ik op een gepast moment,
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waarschijnlijk kort voor de behandeling van de diverse begrotingen, de tekst van
deze lezing zal gaan aanbieden aan de commissies Cultuur en Onderwijs van de
Tweede Kamer. Of de parlementariërs zullen luisteren en instemmen, kan ik niet
beloven, maar dat ik mijn stem zal laten horen, verzeker ik u. En aangezien
meerstemmigheid altijd beter en krachtiger klinkt, hoop ik in het gezelschap van
anderen naar het Binnenhof te gaan. De precieze invulling van een en ander volgt
later. U hoort nog van mij. Denk aan de kinderen!
Hierbij moet worden aangetekend dat niet alleen de overheid hier een taak heeft.
Ook voor schrijvers, illustratoren, vertalers en uitgevers is er werk aan de winkel,
want de Nederlandstalige kinderliteratuur (zowel de oorspronkelijke als de vertaalde)
mag best wat meer kleur krijgen en diverser worden, en zou een spiegel moeten zijn
van de bevolkingssamenstelling. Die kinderliteratuur is weliswaar niet doodsbleek,
maar een beetje meer zon uit bijvoorbeeld Noord-Afrika kan geen kwaad.
Oscar Wilde zei ooit dat kunst nutteloos moet zijn. En dat is tot op zekere hoogte
ook zo. Wie een boek schrijft, denkt niet aan hoe nuttig dat voor de lezers zou kunnen
zijn, hij of zij denkt slechts aan het verhaal dat hij wil vertellen en hoe dat zo mooi
mogelijk op papier te krijgen. Verhalen die zijn bedoeld om nuttig te zijn, zijn zonder
uitzondering oninteressant. Een hoofddoekje of windmolen hoort alleen in een
kinderboek thuis als dat noodzakelijk is voor het verhaal. En zelfs als het boek af is
en wordt gelezen, is de kwalificatie ‘nuttig’ een gebrekkige. Dan gaat het om het
leesplezier en om de kleur die een boek aan het leven geeft, om het kennismaken
met nieuwe werelden en dat dat overduidelijk nuttig is, is daarvan een aangenaam
gevolg. Dat is nou net iets waar je kinderen niet mee hoeft lastig te vallen.
Het is mijn absolute overtuiging dat, als deze handschoen wordt opgepakt, en de
politiek en de schoolbesturen, of wie het ook voor het zeggen heeft in het onderwijs,
in actie komen, onze kinderen zullen worden zoals de kinderen in ‘Kunt u mij de
weg naar Hamelen vertellen, meneer’ van Harrie Geelen. Deze televisieserie uit de
jaren zeventig is gedeeltelijk in boekvorm verschenen. Ook in deze bewerking
verdwijnen de kinderen van Hamelen, van huis weggelokt door de rattenvanger, in
een berg. Maar Harrie Geelen
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gaat verder dan de bedenker van de oude legende. Hij vertelt ons wat de kinderen
binnen in die berg beleven.
Ze zijn, aanvankelijk tot hun verbazing en verbijstering, terecht gekomen in een
wereld waar niets is zoals in de wereld die ze kennen. De dwerg Gruizel Gruis, de
heks Slik, de boosaardige Guurt van Grasp. Vliegende tapijten, toverkunsten, aan
honing verslaafde elfen. Maar hoe meer vreemde wezens ze ontmoeten en
ongelooflijke avonturen ze beleven, hoe gewoner ze het allemaal gaan vinden. Al
op bladzijde 37 staat er: ‘Iedereen was het erover eens: voorlopig zou niets niemand
meer kunnen verbazen.’ En op een gegeven moment klinkt zelfs het volgende hen
als doodgewoon in de oren:
Slot Graspengrauw... Al wat op het gebied van kwaad, van List en Leugen
en Bedrog een naam te verliezen had, was daar te gast... die dag... Schaars
moeder - vrouwe Galeis - zat bij het haardvuur. Zij droeg Wampiters kleed
dat gedrenkt is in het bloed van Draak Ferguut. Bijt-Hans, de hondeman,
met zijn ontstoken ogen, was Meester van Plezier. Otzel de jager was er
met zijn broers en de tweeling Goer met hun ene hoofd dat beurtelings
beide dient: bij Bam, het lacht, het huilt, het lacht. En in het raamkozijn
zat Witte Willy, die haar zusters heeft vergeven met melk van een koe.
Kobolden van Klim - krom van geniep - en dwergen uit Schoppens eigen
mijnen in Witland liepen af en aan met spijzen vol venijn, dranken, dodelijk
bij de eerste druppel...
U denkt misschien: Waar gaat dit over? Maar de Hamelaars knipperen niet eens meer
met hun ogen bij het horen en zien van dit alles.
Zo gaat het als je vertrouwt raakt met het onbekende, zo zal het gaan als de kinderen
die in Nederland wonen van de rattenvangers die voor de klas staan elke dag verhalen
te horen krijgen over de mensen om hen heen. En los van alle goede bedoelingen:
wat is er heerlijker dan allemaal samen naar een mooi voorleesverhaal luisteren? En
wie weet nemen de kinderen wel het een en ander over van de andere culturen
waarover ze te horen krijgen en zal er na verloop van tijd een nieuwe Nederlander
ontstaan. Is daar iets op tegen? Wellicht alleen in de ogen van degenen die willen
dat schoolkinderen elke ochtend staande het Wilhelmus zingen.
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We moeten, net als Bertram Bierenbroodspot, Lidwientje Walg en de kinderen van
Hamelen, van verbazing en fronsende wenkbrauwen naar verwondering en een
glimlach. Of dat met volwassenen kans van slagen zou hebben, valt te betwijfelen.
Kijk maar om je heen in het Nederland van nu. Als ze een touwtje uit de brievenbus
hangen, gaan ze dag en nacht achter de voordeur zitten, om binnenkomende
vreemdelingen weg te jagen of, ook niet fijn, om die binnenkomende vreemdelingen
te knuffelen tot ze naar adem snakken. Maar dat de kinderen, nog niet besmet met
vooroordelen en argwaan, nog niet bedorven door een onwankelbare mening, nog
in staat zijn tot onbevangen verwondering, al dan niet via aanvankelijke verbazing,
weet ik wel zeker. Nederland was ooit een mooi land en voor de nu nog nieuwsgierige
volwassenen van morgen en overmorgen is dat er absoluut weer van te maken.
We moeten, samenvattend en vrij naar Annie M.G. Schmidt, tegen de kinderen
kunnen zeggen:
Dit is het land, van beeld en verbeelding.
Je mag er in, het is er fijn.
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De kracht van verhalen
Woutertje Pieterse Lezing 2017
Nasim Miradi
Het is een voorrecht hier te staan vandaag. Wij werken in een bijzondere industrie.
Wij creëren niet alleen dromen, maar juist ook werkelijkheden, voor jonge mensen.
Wij prenten werelden in hun hoofd, die ze hun hele leven lang bij zullen blijven.
Mijn naam is Nasim Miradi. Ik sta hier alleen - maar ik sta hier namens ROSE
stories, het bedrijf dat wij, Chafina, Rachida en ik hebben opgericht. Wij zijn ons
bedrijf begonnen met een heel duidelijk doel: verhalen vertellen die de hedendaagse
samenleving in al haar diversiteit representeren. Met aandacht voor meer culturele
diversiteit en een betere representatie van vrouwen. Wij doen dit door middel van
film, theater en boeken, vooral boeken. Ja, ambitie hebben wij wel.
Wij geloven in de kracht van verhalen. Verhalen nemen je mee - in iemands hoofd,
naar andere plaatsen. Als kind kon ik al helemaal opgaan in een spannend boek. Als
een verhaal goed geschreven was, werd ik één met de hoofdpersoon of reisde ik mee
als beste vriendin. Je identificeert je toch altijd graag met iemand tegen wie je opkijkt!
Verhalen hebben mijn horizon verruimd en mijn blik op de werkelijkheid in sterke
mate beïnvloed.
Juist daarom is het belangrijk dat er in verhalen aandacht is voor diversiteit en
krachtige rolmodellen. Want onze ervaring en de cijfers liegen er niet om. Hoewel
men het erover eens is dat Nederland een pluriforme samenleving is, zien wij daar
op tv, op het toneel, maar ook in boeken weinig van terug. En dat kan volgens ons
echt anders. Daarom besloten wij drie jaar geleden het heft in eigen handen te nemen.
Niet lullen, maar poetsen! Of zoals ons grootste rolmodel Pippi Langkous het zegt:
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’
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Wij hebben heel hard gewerkt en hebben in een jaar twee kookboeken en een
kinderboek uitgegeven en twee documentaires geproduceerd. Wij hadden een
TOP-jaar en bovenal een SUPER DIVERS jaar - in onze ogen dan. Totdat wij door
een van onze medewerkers werden gewezen op het volgende lijstje als je de producten
die wij hadden gerealiseerd op een rijtje zet:
-

een kookboek met verhalen en recepten van Marokkaanse moeders;
een kookboek met gezonde varianten op de Marokkaanse keuken;
een kinderboek over een stoer Marokkaans-Nederlands meisje;
een documentaire over re-migreren naar Marokko;
en een documentaire over hijabi-dragende vloggers, waarvan in ieder geval één
Marokkaanse is.

Een TOP-jaar inderdaad... Maar divers waren wij zeker niet... Wij hebben vooral de
diversiteit binnen de Marokkaanse gemeenschap laten zien, niks mis mee, maar een
redelijk eenzijdig beeld. Hierop zijn wij ons werk gaan aanpassen en projecten gaan
ontwikkelen met onder meer verhalen van Chinese, Syrische en Iraanse makers.
Dat is het risico als anderen je niet scherp houden: je trekt je terug in de kringen
die je van nature kent. Waarom is dat erg? Omdat wij jullie op precies datzelfde aan
willen spreken. Omdat wij graag alle mensen in dit land - om ons heen, uit de buurt,
op straat en op het werk - terug willen zien in dat wat we maken. Opdat eenieder
zichzelf herkent en het gevoel krijgt er te mogen zijn.
Wij geloven in de betekenis van het werk dat wij doen. Omdat er een duidelijke
wisselwerking bestaat tussen media, cultuur en samenleving. Deze werelden zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Met de verhalen die wij
vertellen brengen we de wereld in beweging. Als wij in verhalen andere perspectieven
bieden en andere mensen aan het woord laten, kunnen we vooroordelen - die vaak
gebaseerd zijn op onbegrip en onwetendheid - aanpakken. Wij kunnen begrip creëren
en de samenleving inclusiever maken.1

1

WOMEN Inc., Beperkt Zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming (2017). Zie:
https://www.womeninc.nl/nieuwsbericht/overhandiging-publicatie-beperkt-zicht-de-rol-van-mediamakers-in-beeldvorming.
I. Tiggelovend, Etnocommunicatie. Communiceren met een multicultureel publiek, 2005,
herdruk 2009. Zie:
http://www.studiosesam.be/uncategorized/etnocommunicatie-communiceren-met-een-multicultureel-publiek/.
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In 2013 had maar 2 procent van alle kinderboeken een hoofdpersonage met een
biculturele achtergrond - terwijl niet 2, maar 22 procent van de Nederlanders een
biculturele achtergrond heeft.2 Dat is bijna een kwart van de samenleving. Toch
krijgen zij geen gezicht, of bestaan zij vooral in een geproblematiseerde setting.
Wanneer wij een eenzijdig verhaal steeds opnieuw zien of horen, wordt dat verhaal
het enige dat wij kennen en geloven, zoals de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi
Adichie het zo raak verwoordt: ‘Wanneer wij telkens hetzelfde verhaal opnieuw
horen, dan wordt dat verhaal het enige verhaal dat wij geloven.’3 Zo ontstaan er
stereotypes, die de waardigheid van groepen en/of individuen afnemen. Er is altijd
meer dan een verhaal over andere mensen, religies en culturen.
En dit is waarom die diversiteit net zo belangrijk is voor kinderen met een
oer-Hollandse als voor kinderen met een biculturele achtergrond. Het is belangrijk
voor beiden om andere verhalen te horen en lezen. Verhalen met veelkleurige
personages waarmee kinderen zich kunnen identificeren. Het is een manier om bij
kinderen meer begrip voor diversiteit en gelijkheid te bereiken. Het maakt ze zelfs
empathischer.4
Ikzelf ben Iraans en Nederlands. Ik ben niet islamitisch, maar atheïstisch opgevoed.
Ik groeide niet op in een groot, druk gezin, maar was enig kind van twee
hoogopgeleide ouders. Ik woonde niet in een prachtwijk of kracht-

2

3
4

Zie: http://www.scholen-be.eu/artikelen/kinderliteratuur-is-doordesemd-van-witte-personages/
en
htp:/statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0&D5=a&D6=l&HDR=G2,G3&STB=G1,G5,T,G4&VW=T.
Zie:
ttps://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=nl.
A.L. Barry, ‘Teaching Reading in a Multicultural Framework’, Reading Horizons, 31 (1),
1990. Zie: http://scholarworks.wmich.edu/reading_horizons/vol31/iss1/5.
A. Komlodi e.a., ‘Evaluating a Cross-Cultural Children's Online Book Community: Lessons
Learned for Sociability, Usability, and Cultural Exchange’, Interacting with Computers, 19
(4) 2007, pp. 494-511.
R.L. Perini, ‘The Pearl in the Shell: Author's Notes in Multicultural Children's Literature’,
Reading Teacher, 55 (5), 2002, p. 428.
J. Walton, N. Priest & Y. Paradies, ‘Identifying and Developing Effective Approaches to
Foster Intercultural Understanding in Schools’, Intercultural Education, 24 (oktober), 2013,
pp. 181-94. Zie: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14675986.2013.793036.
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wijk, maar in het centrum van Delft. Ik droeg jurkjes, spijkerbroeken en deed dezelfde
dingen als de meiden uit mijn klas.
Maar voor mij was dit als kind niet Hollands genoeg. Ik stuurde mijn oma, die
wel gelovig is en een hoofddoek draagt, standaard een kwartier vóór mij de straat
op met als excuus dat ik nog even naar de wc moest, om maar niet met een vrouw
met hoofddoek gezien te hoeven worden. Want dat zou gênant zijn.
Ik praatte mee op het schoolplein over hoe irritant het is als je ouders de hele tijd
meezingen met René Froger. Dat bij ons thuis niemand wist wie de heer Froger is
en wij eigenlijk alleen cassettebandjes hadden van de Iraanse zangeres Merzieh, deed
er niet toe. Want ik creëerde een nieuwe werkelijkheid, een werkelijkheid zonder
oma met hoofddoek en mét ouders die heerlijk konden meeblèren met ‘een eigen
huis, een plek onder de zon’. Ik creëerde een wereld waarin ik het gevoel had dat ik
erbij hoorde, een Nederlander was.
Dat ik, met een islamitische familie, ook een Hollander ben, begreep ik niet als
kind. Ik voelde mij een in-betweener. Iemand die tussen twee werelden leeft, en zich
noch bij de één, noch bij de ander helemaal thuis voelt. Ik herkende mijzelf niet in
de portretten van Iraanse vrouwen, maar ook niet in de beelden van stereotype
Nederlandse vrouwen of meisjes. En vooral als kind ben je daar extreem gevoelig
voor. Ik miste ankerpunten, verhalen van andere in-betweeners met wie ik mij kon
identificeren. Rolmodellen, die lieten zien dat je meer bent dan een vrouw of een
persoon met een ‘andere’ culturele achtergrond. Sterke vrouwen, die uit de schaduw
durven te treden en een positief geluid laten horen. Vrouwen als Noraly Beyer, die
- tegen alle verwachtingen in - het 8 uurjournaal mocht presenteren. Iets waar ik de
NOS-bazen, en haarzelf, tot op de dag van vandaag dankbaar voor ben. Als kind was
zij mijn rolmodel.
Wat de kracht is van rolmodellen verwoordt actrice Whoopi Goldberg prachtig in
haar memoires. Zij beschrijft daarin de eerste keer dat zij het personage Luitenant
Uhura, uit de televisieserie Star Trek, zag. ‘Toen ik negen jaar oud was, kwam Star
Trek voor het eerst op TV. Ik rende gillend door het huis! Kom kijken, mam! Kom
kijken! Iedereen! Snel, snel, er is een zwarte vrouw op tv en ze is geen bediende!!
Ik wist daardoor meteen dat ik alles kan worden wat ik wil.’
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Er werd een nieuwe werkelijkheid, een ander toekomstperspectief getoond voor
zwarte meisjes. Blijkbaar konden (zwarte) vrouwen méér dan bedienen. Zij konden
leidinggeven!
En dit vinden wij, bij ROSE stories, het mooist aan het werken binnen de
boeken-sector. Met nieuwe beelden, verhalen en een ander geluid kun je de
werkelijkheid veranderen. Het helpt mij, andere volwassenen, maar vooral ook
kinderen, om hun wereldbeeld bij te schaven. Een driedimensionaler beeld te krijgen
van de ‘ander’. Van meisjes, vrouwen, mensen met een andere culturele achtergrond.
Dit zijn spannende projecten, want de ingrediënten ‘meisje als hoofdpersoon in
een spannend boek dat niet over paarden of prinsessen gaat’ en ‘een andere culturele
achtergrond’, worden in deze industrie niet altijd beschouwd als positieve indicatoren
voor commercieel succes. En dit leidt er mede toe dat er weinig diversiteit is in het
aanbod. Dit vormde de drijfveer voor de makers van Good Night Stories for Rebel
Girls. Zij maakten een boek met honderd verhalen over bijzondere vrouwen; met en
zonder hoofddoek, van Frida Kahlo tot Serena Williams. Van astronauten en politici,
tot architecten en gewichtheffers.
Vrouwen in alle kleuren en maten. Hun kinderboek was het meest succesvolle
crowdfunding-project ooit. En staat inmiddels wekenlang op nr. 1 op Amazon.
Maar de maatschappelijke winst is nog veel groter. Dit boek geeft meisjes al op
jonge leeftijd een ander perspectief op hun toekomst. Het vergroot hun kansen op
de arbeidsmarkt. Zij zullen groter dromen, meer durven en doen.
Dat is de kracht van verhalen. Fictie kan de werkelijkheid vormgeven. Zo schoten
de aanmeldingen van jongens bij balletscholen drastisch omhoog na de film Billy
Elliot, over een ballet-dansende jongen en gingen meisjes massaal op boogschieten
na het succes van de boekentrilogie The Hunger Games.5 Voorbeelden als deze laten
zien dat verandering mogelijk is, als je het maar wilt.

5

Zie:
https://seejane.org/gender-in-media-news-release/new-study-geena-davis-institute-finds-archery-catches-fire-thanks-inspiring-hollywood-images/
en https://www.zo-ook.info/category/niet-stereotype-voorbeelden/.
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Diversiteit is geen cosmetische ingreep, hoe graag wij dat ook willen. Het is niet één
dag hier staan en je bent klaar. Het is niet zeggen dat je het wel wilt, maar geen
‘biculturele auteurs’ kunnen vinden. Het is niet een hokje dat je aan kunt vinken. Het
heeft echt volharding nodig, heilig geloven dat er talent is, en gaan scouten, stalken
(zoals één van onze makers onze werkwijze laatst bestempelde). En als zij binnen
zijn coachen, vertrouwen geven en doorzetten ook als het niet meteen lukt.
Soms moet je pionieren binnen je vakgebied. Het is vallen en weer opstaan, durven,
proberen en vooral doen. Het is ook in je bedrijf verandering teweegbrengen, ruimte
creëren voor divers talent, van schoonmakers tot redacteuren en leidinggevenden.
Diversiteit moet in het DNA van je bedrijf gaan zitten. Het moet vanzelfsprekend
zijn.
Het gaat niet om voortrekken, maar om het rechttrekken van een industrie die
generatie op generatie een sterk stempel heeft gedrukt op het wereldbeeld dat mensen
hebben, dat wij kinderen meegeven.
Wij hebben de kracht om blikken te verruimen. Door verhalen te vertellen waarin
kinderen zichzelf en de ‘ander’ op een nieuwe, niet stereotype wijze leren kennen.
Jonge mensen die later zelf de samenleving gaan vormen. Zoals literair pleitbezorger
Sharron McElmeel het zo raak en prachtig verwoordt: ‘Kinderen hebben behoefte
aan zowel spiegels als ramen. Veel gekleurde kinderen zien de wereld alleen via
ramen en zij hebben spiegels nodig. Andere kinderen zien alleen spiegels en zij
moeten de wereld ook door ramen leren zien.’
Als het gaat om culturele diversiteit en representatie van vrouwen is er nog veel te
doen binnen het kinderboekenvak. Daarin ligt zowel een verantwoordelijkheid als
een kans! Een kans die wij kunnen vormgeven vanuit de kracht van het personage
Woutertje Pieterse. De kracht van verhalen om dromen te doen ontwaken en de
verbeelding vrij spel te geven. De kracht van verhalen om verwachtingen te ontstijgen.
Buiten de gebaande paden te denken en op zoek te gaan naar je eigen plek. Wie ben
ik? Wie kan ik zijn? Wie wil ik worden?
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Want wij creëren niet alleen dromen, maar ook werkelijkheden voor kinderen. Wij
prenten werelden in hun hoofd die ze hun hele leven bij zullen blijven. En dat is een
prachtige verantwoordelijkheid.
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Zoeken naar waar je goed in bent
Een bespreking van Weg van Jowi Schmitz
Tiny la Roi
Uitbijters zijn overal.
Ze zijn zó anders dat ze niet in het gewone leven passen.
Jowi Schmitz is een veelzijdige auteur. Als journalist schreef ze (theater) recensies
voor NRC Handelsblad en de Volkskrant. In haar romandebuut Leopold (2005)
probeert een gepensioneerde weduwnaar in het reine te komen met zijn
gezinsverleden. In haar tweede boek, Kus van je zus (2007), staat de
haat-liefdeverhouding tussen de zussen Marrit en Vera centraal. Beide boeken zijn
gericht op volwassen lezers. Schmitz' eerste jeugdboek Ik heet Olivia en daar kan
ik ook niets aan doen (2011), over een meisje dat de dood van haar moeder probeert
te verwerken, werd door de Griffeljury bekroond met een Vlag en Wimpel en door
vooraanstaande jeugdboeken-recensenten goed ontvangen. Haar tweede jeugdboek,
de thriller Schat onder de stad (2014), een zoektocht rondom de in aanbouw zijnde
Noord-Zuidlijn in Amsterdam, overtuigde minder (zie bijvoorbeeld Mijnders, 2014).
In Stan en de negen rovers (2015), een beginnend leesboek op rijm, wordt een aan
‘ouder-kou’ lijdende jongen gered door negen naar moederliefde gravende rovers.
Daarnaast schreef Schmitz de non-fictie titels: Eerste hulp bij theater (2011) een
praktisch handboek voor theater maken met kinderen, Nooit Nooit Nooit meer aan
de wal (2013) over bootbewoners in Amsterdam en Te vroeg geboren (2014), dagboek
over haar veel te vroeg geboren zoon Milo.
Weg, een van de vijf oorspronkelijk Nederlandstalige boeken die zijn genomineerd
voor de Dioraphte Literatour Prijs 2017, is de eerste Young Adult roman van Schmitz.
Kenmerkend voor dit genre is dat hierin de innerlijke groei van een personage naar
volwassenheid wordt gethematiseerd (Van Lierop & Bastiaansen, 2005, p. 20). In
hoeverre is er sprake van een ontwikkeling van hoofdpersoon Anna in Weg? Uit ‘De
geschiedenis van Weg’,
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die is opgenomen in de fondslijst van uitgeverij Hoogland & Van Klaveren (najaar
2016), blijkt dat Jowi Schmitz - net als Anna in Weg - is weggelopen van huis toen
zij veertien jaar was. Welke rol speelt deze overeenkomst tussen de auteur en de
hoofdpersoon in Weg?
De antwoorden op de bovengenoemde vragen hangen samen met inhoudelijke
overeenkomsten tussen Weg en de eerdere romans Leopold, Kus van je zus en Ik heet
Olivia en daar kan ik ook niets aan doen (hierna te noemen Ik heet Olivia). In al deze
verhalen zijn de ouders letterlijk of figuurlijk afwezig. Ook wat betreft de vorm zijn
er overeenkomsten; in de opbouw van de verhalen, de associatieve schrijfstijl en het
overvloedige gebruik van beeldspraak en motieven. Na een samenvatting van de plot
van Weg worden kort de opbouw en schrijfstijl ervan besproken. Vervolgens wordt
het centrale thema van de roman, de ouder-kindrelatie, uitgediept. Inzicht in de
betekenis van de roman geven de gebruikte beeldspraak en motieven, en uitspraken
van de auteur rondom de verschijning van Weg. Waar dat relevant is, wordt Weg
gerelateerd aan de eerdere romans van Schmitz.1 In het eindoordeel worden de
implicaties van deze roman voor de lezer en het literatuuronderwijs betrokken.

‘Eén dode, 1500 km asfalt, en een kauwtje voor de troost’
Bovenstaande ondertitel van Weg geeft in enkele woorden een pakkende toelichting.
De dode is Robin, de stoere, zeventienjarige pleegbroer van de bijna vijftienjarige
protagonist Anna, op wie ze verliefd is, en met wie ze op het punt staat samen weg
te lopen. Robin is een ‘eerstegraads’ probleemgeval. Zijn vader heeft zijn moeder
doodgeslagen. Aan die moord is het nodige voorafgegaan blijkens een uitspraak van
Robin. ‘Wij doen elkaar pijn niet omdat we dat willen, maar om wie we zijn’ (p.
27).2 Wanneer Robin verongelukt, vertrekt Anna op eigen houtje. Ze trekt de wereld
in omdat ze vrij

1

2

In Schat onder de stad ontbreekt ook de moeder en is de vader figuurlijk afwezig. Dit boek
wordt in deze bespreking niet betrokken, omdat daarin de focus vooral ligt op de actie. Er
is geen sprake van psychologische ontwikkeling bij de hoofdpersoon. Stan en de negen rovers
is thematisch wel verwant, maar wordt vanwege de afwijkende (dicht)vorm niet nader
besproken.
Omwille van de leesbaarheid verwijzen de paginanummers naar Weg, tenzij anders
aangegeven.
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wil zijn. Vrij van haar ouders, van de talloze pleegkinderen die haar ouders om zich
heen verzameld hebben en van de vele huisregels. Ze kruipt in de huid van Robin
door zijn jas aan te trekken en zijn naam aan te nemen. Zo probeert ze ook zijn
dapperheid te lenen. Ze legt 1500 kilometer af in de vrachtwagen van de buitenissige
Mammita en komt terecht in Barcelona. Daar sluit ze zich aan bij een aantal
straatartiesten onder leiding van Barry, zelfbenoemde ‘Koning van de straat’. Barry
benoemt Robin/Anna tot zijn schildknaap. Een jonge kauw, ook een kind dat zijn
familie mist, biedt haar troost. Een oproep van Robin/Anna aan haar ouders om haar
uit Barcelona op te halen, wordt niet gehonoreerd. Dat, de dood van Barry, en de
ontvangst van een postuum verjaardagscadeautje van Robin, geven Anna inzicht in
haar eigen drijfveren én die van haar moeder. Dat geeft haar de moed haar eigen
naam Anna weer aan te nemen en het leven zelfstandig tegemoet te treden.

Opbouw en schrijfstijl
Weg is opgebouwd uit eenendertig korte, getitelde hoofdstukken. De titels van de
hoofdstukken reflecteren de complexe inhoud van de roman. Deze verwijzen
afwisselend naar betekenisvolle beeldspraak (‘Krassen op de plaat’, p. 55), observaties
van Anna (‘Bh-rollades’, p. 69), gebeurtenissen (‘Jarig in de kast’, p. 77), een
personage (‘De parkwachter’, p. 111) of een levenswijsheid (‘Het gaat altijd om de
liefde’, p. 203). Deze hoofdstuktitels zijn niet alle relevant. ‘Bh-rollades,’
bijvoorbeeld, verwijst naar drie dikke, toevallige passanten onderweg. ‘Van achteren
hadden hun bh's rollades van hun ruggen gemaakt’ (p. 75). Deze grappige observatie
dekt nauwelijks de inhoud van het desbetreffende hoofdstuk, waarin ondermeer het
belang wordt uitgelegd van de blauwe stuiterbal waar Robin voortdurend mee speelde.
Hij heeft een vergelijkbare stuiterbal in de kist van zijn moeder achtergelaten, als
metafoor voor het stukje van hemzelf dat met haar is gestorven. ‘Je scheurt als iemand
doodgaat’ (p. 69). Met meer recht had dit hoofdstuk ‘De blauwe stuiterbal’ kunnen
heten.
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Het afsluitende dankwoord van de auteur biedt een gedeeltelijke verklaring voor de
complexiteit van Weg. ‘Ik heb zes jaar aan dit boek gewerkt en het bestond uit vele
verhalen. Totdat er langzaam maar zeker dit ene verhaal uit naar voren kwam. Als
beeldhouwen’ (zp). Vooruitlopend op het eindoordeel zou iets meer ‘hakken en
schuren’ de roman goed hebben gedaan.
De observaties en flashbacks van Anna stuiteren heen en weer tussen heden en
verleden, zoals de stuiterbal van Robin. De taal stuitert eveneens door snelle dialogen
en korte zinnen, vaak in spreektaal. Ook de gedachten van Leopold in de gelijknamige
roman, van Vera de ik-figuur in Kus van je zus, en van Olivia in Ik heet Olivia
springen voortdurend terug in de tijd. Deze snelle wisselingen leveren spanning op.
Ze maken nieuwsgierig naar wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Waardoor is
er verwijdering ontstaan in de onderlinge relaties tussen deze kinderen en hun ouders?

Het kind
Anna voelt zich niet geliefd door haar ouders. Ze is de ‘spare’, verwekt op het moment
dat de ‘heir’, haar broer Wiggert, als eenjarige doodziek werd. Eigenlijk vonden haar
ouders één kind wel genoeg. ‘Maar nood breekt wet, nog één jongetje dan, dat werd
Anna. ‘Geeft niks hoor,’ had haar moeder altijd gezegd. ‘Jij kon er ook niks aan
doen’ (p. 64). Aan deze schrijnende vaststelling gaan enkele pijnlijke
jeugdherinneringen vooraf. Een bijna-verdrinking toen Anna vijf was. ‘In de tijdloze
seconden dat ze aan het verdrinken was, had ze het gat in haar binnenste ontdekt’
(p. 33). Dat gat werd groter toen ze zich op haar achtste alleen moest redden bij het
ezeltje rijden tijdens een dagje uit (pp. 43-44). Het gat werd nog groter, toen ze niet
langer deel mocht uitmaken van het avondlijke voorleesritueel in het ouderlijk bed
(p. 58). Het gat wordt peilloos door de dood van Robin, haar eerste liefde. Robin is
al vele uren dood, voordat Anna door haar ouders hierover wordt geïnformeerd,
omdat volgens de huisregels haar moeder niet gestoord kon worden. Dit leidt tot de
gedachte van Anna: ‘Is het toegestaan om als kind niet van je ouders te houden?’ (p.
67). In Weg wordt deze vraag niet expliciet beantwoord.
Dat antwoord gaf Vera eerder wel, de bijna dertigjarige ik-figuur in Kus van je
zus. Toen de jonge Vera op school een top drie moest maken van de
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meest geliefde familieleden kon ze dat niet. De docente probeerde haar te troosten:
Je hóeft niet van je familie te houden. (...) Want ze had het mis natuurlijk,
zoals alleen volwassenen en zeker onderwijzers het mis kunnen hebben.
Als je niet van je familie hield, hielden ze ook niet van jou. Dat wist ieder
kind. (Schmitz, 2007, pp. 20-21).
Vera voelt zich het ‘wisselkind’, onbegrepen door haar moeder (Schmitz, 2007, p.
153). Een écht ‘wisselkind’ is Marieke, de dochter uit Leopold. In die roman krijgt
de lezer slechts het beeld van vader Leopold over haar: een praatzieke, wispelturige
vrouw, net als haar moeder. Marieke is ontegenzeggelijk háár dochter, terwijl er
voortdurend aanwijzingen zijn dat Leopold niet haar echte vader is. Olivia in Ik heet
Olivia voelt zich wel geliefd door haar ouders, maar ze komt moederziel alleen te
staan na de dood van haar moeder. Van haar vader ontvangt ze geen steun.
Integendeel, zij moet hém troosten.
De dochters in deze romans van Schmitz zijn allen eenlingen. Het zijn net als de
Amerikaanse Barry, bij wie Anna geborgenheid zoekt, outliers. ‘Ze [Anna] herinnerde
zich opeens de wiskundeles weer: uitbijters. Getallen die niet werden meegerekend
omdat ze te veel afweken van de verwachtingen. Ze had het er na die les met Robin
over gehad. Dat het haar nieuwe lievelingswoord ging worden, uitbijter’ (p. 130).
Welke rol spelen de ouders van deze kinderen, door wiens toedoen die gevoelens
zijn ontstaan?

De ouder
De moeder van Anna, met de veelzeggende naam Anita Huis, is altijd thuis. ‘Anna's
moeder verzamelde tehuiskinderen, liefst grut, tot een jaar of acht (...)’ (p. 11).
Wanneer de kinderen ouder worden, neemt de moederlijke aandacht drastisch af en
geldt een lange lijst met regels. Overtreding daarvan wordt bestraft met negeren ‘(...)
ze keek nog dagen dwars door je heen’ (p. 11). Dat moeder Anita door háár ouders
is achtergelaten in een kindertehuis, blijkt uit een tv-reportage over het tehuis. ‘“Dus
op een bepaalde manier,” zei de presentatrice, “bent u altijd blijven wachten”’ (p.
159).
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De vader van Anna is een kleurloze figuur die doet wat zijn vrouw of zijn beste
vriend hem voorkauwen. Mammita en Barry vervullen in Weg de rol van vervangende
ouders. ‘“Blijf jezelf,” zei Mammita. “Want ik vind jou helemaal goed zo”’ (p. 89).
Barry laat haar na zijn dood, behalve zijn geld, een briefje na: ‘Je was de beste
schildknaap die ik ooit heb gehad’ (p. 195). In tegenstelling tot haar biologische
ouders accepteren Barry en Mammita Anna wel zoals ze is, wat haar helpt om haar
plaats in de wereld te ontdekken.
Moeder Anita mist het vermogen om op een volwassen manier met haar dochter
om te gaan. Dat geldt ook voor de moeder van Vera in Kus van je zus, en de
vaderfiguren in Leopold en Ik heet Olivia. John, de vader van Olivia, wordt expliciet
beschreven als een groot kind (Schmitz, 2011 p. 42). Impliciet gedraagt hij zich als
een groot kind door voortdurend in huilen uit te barsten. Uiteindelijk neemt hij wel
zijn verantwoordelijkheid als vader op zich. Dat lukt Leopold in de gelijknamige
roman niet. Diens onbeholpen pogingen om een kippenei succesvol uit te broeden,
symboliseren zijn onmacht om lief te hebben. Hij blijft in wezen een groot kind, niet
in staat om met zijn dochter over hun wederzijdse gevoelens te praten. ‘Marieke
moet haar praatjes maar aan een ander kwijt. Dat moet ze begrijpen’ (Schmitz, 2005,
p. 72). Ook moeder Anita vraagt in reactie op de oproep van Anna om naar Barcelona
te komen, begrip van haar dochter.
Liefje, ik kan niet komen. Dat weet je toch? Zorg goed voor jezelf. Als je
belt, neem ik altijd op. Kus, je moeder. (p. 217)
Van het kind Anna wordt een volwassenheid gevraagd, waartoe moeder Anita zelf
niet in staat is. Schmitz gebruikt uiteenlopende vormen van beeldspraak en motieven
om de gevoelens en emoties van haar personages toe te lichten.
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Beeldspraak en motieven
Het wemelt in Weg van de beeldspraak en motieven. Anna koopt in Barcelona van
haar spaarzame geld een stel guppen en laat deze vrij. Als symbool voor haar eigen
vrijheid en die van haar (pleeg)broer(s) en -zussen? Naar de betekenis hiervan blijft
het gissen. Andere motieven worden wel uitgelegd, zoals het herhaalde ‘parelende’
lachje van Anna's moeder (p. 11, 155). ‘[L]achen omdat je niet weet hoe je moet
huilen, dat is wat haar moeder deed’ (p. 163). Sommige motieven in Weg heeft de
auteur ook in eerdere romans verwerkt. De belangrijkste worden hieronder uitgelicht.

Beschadiging
Anna reageert haar boosheid en verdriet na de dood van Robin af op haar
knuffelzeehond. Ze knipt de knuffel kapot. Waar Anna slechts haar zeehond
beschadigt, gaat Robin nog een stapje verder; hij snijdt zichzelf (pp. 13-14). Vera
heeft in Kus van je zus een knuffelolifant die door derden wordt beschadigd. ‘Zijn
oor hing er half af en hij bloedde vulsel’ (Schmitz, 2007, p. 52). Lezers kunnen hieruit
afleiden dat de kapotte knuffel een metafoor is voor de eveneens beschadigde Vera,
maar dit wordt niet expliciet geduid. In Weg wordt dit stijlmiddel wel nadrukkelijk
en herhaaldelijk uitgelegd (p. 67, 113, 194), mogelijk vanuit de gedachte dat uitleg
van deze metafoor voor de doelgroep adolescenten noodzakelijk is. Aan het eind van
het boek krijgt Anna haar door Barry met gouddraad gerepareerde zeehond terug,
als symbool voor haar helingsproces (p. 194).

Verdrinken
De bijna-verdrinking van Anna in de Trevi-fontein in Rome staat symbool voor het
verdrinken in emoties. ‘Uiteindelijk sta je helemaal alleen met je kop onder water
en weet je niet meer waar de lucht is’ (p. 33). Deze metafoor speelt ook in Ik heet
Olivia een belangrijke rol (Schmitz, 2011, pp. 54-56, 131, 142). Zowel Anna (pp.
220-221) als Olivia (Schmitz, pp. 54-55, 142-143) overwinnen hun angst voor het
water, symbolisch voor het leren omgaan met hun emoties.
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Stuiterbal
In Weg fungeert de blauwe stuiterbal van Robin als symbool voor de liefde van zijn
moeder. Anna ontvangt via haar broer postuum van Robin een blauwe stuiterbal als
verjaardagscadeautje. Deze nalatenschap gaat gepaard met een slordig afgescheurd
papiertje met de tekst ‘Van mij En: ♥’ (p. 218). Dit roept de vraag op of Robins dood
wel een ongeluk was. Hij overlijdt doordat hij, tegendraads, niet bij een zebrapad de
weg oversteekt, maar langs de achterkant van een bus en wordt overreden (p. 28).
Gecombineerd met zijn neiging tot automutilatie is het niet denkbeeldig dat hij bewust
de dood heeft gezocht. Zijn blauwe stuiterbal is bedoeld als troost voor Anna.

Blauw
De kleur blauw komt in Weg opvallend vaak terug. De basiskleur van de omslag is
blauw, evenals de stuiterbal van Robin en de klompjes die Mammita aan Anna geeft.
Blauw is de kleur van wilskracht, idealen, geloof en vertrouwen in intuïtief inzicht.
Blauw bevordert de communicatie en zelfexpressie.3 Het blauw symboliseert alles
wat Anna aanvankelijk ontbreekt en waar ze naar op zoek gaat.

Filosofische wijsheden
Behalve symboliek bevat Weg, evenals Ik heet Olivia, een grote hoeveelheid
(tegeltjes)wijsheden. Voorbeelden hiervan zijn: ‘We gaan nergens heen en op zijn
best berusten we daarin’ (p. 49), ‘Weglopen is makkelijk, maar zorg maar eens dat
je ergens naar toe gaat’ (p. 96), ‘Wel leuk die vrijheid maar ze mogen er weleens
een richtingaanwijzer bij zetten’ (p. 114), ‘Vond je de vrijheid, beviel het niet’ (p.
176). De auteur wrijft de nadelen van weglopen, de vrijheid zoeken, er goed in. Zelfs
zodanig dat het tot ergernis leidt bij (volwassen) recensenten (bijvoorbeeld
Maliepaard, 2016). Schmitz lijkt zich hierdoor te richten op een jonger lezerspubliek
dan in haar eerste romans.

‘Ze missen je heus wel’
Eén zinnetje keert in Weg steeds letterlijk terug: Ze missen je heus wel (p. 63, 86,
146, 149). Het begint als bemoedigend sms-je van Wiggert. Ze... dat is

3

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/4051-kleurenpsychologie-betekenis-van-kleuren.html,
geraadpleegd 25 maart 2017.
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het thuisfront, bestaande uit de pleegbroertjes en -zusjes en Anna's ouders. Hetzelfde
zinnetje krijgt een pijnlijke lading wanneer moeder Anita dit herhaalt in het
telefoongesprek waarin Anna haar ouders vraagt haar te komen halen. ‘Anna. Ze
missen je hoor, kindje’ (p. 155). Moeder Anita gebruikt niet het intieme we of ik,
waar Anna naar hunkert, maar het afstandelijke ze.

Klimmen
Anna beklimt voor de geplande ontmoeting met haar ouders de Mirador de Colón,
het standbeeld van Columbus. Leopold beklimt in het open einde van de gelijknamige
roman een berg, samen met zijn piepkuiken. Om daar te sterven zoals Japanners doen
op de heilige berg Narayama, als ze voelen dat ze klaar zijn om dood te gaan? Aan
het eind van Kus van je zus beklimt Vera de uitkijktoren in het vakantiepark waar
de basis van haar jeugdtrauma ligt. Ze verkeert in een hallucinerende roes, waarin
ze overal olifantenoren ziet. Bij Leopold en Vera blijft impliciet dat die beklimming
symbool staat voor de levensweg die een mens moet gaan. In Weg vult Anna deze
metafoor expliciet in.
Het leven is een zwembad met een wereld eromheen die niemand kent.
(...) Sommige mensen drijven, sommige trekken steeds dezelfde baantjes.
Anderen proberen over de rand te klimmen om die wereld te gaan
onderzoeken. (p. 220)
Moeder Anita is een drijver; zij laat het leven over zich heen komen. Anna komt in
beweging, ze wil een klimmer zijn. Die twee lijken niet bij elkaar te passen. Toch
krijgt Anna begrip voor de situatie van haar moeder. Deze ontwikkeling bij Anna is
terug te voeren op de in de loop der jaren veranderde gedachten van de auteur over
familierelaties, zoals blijkt uit uitspraken van de auteur in interviews rondom de
uitgave van Weg.

De schrijver
In de ‘Geschiedenis van Weg’ zegt Schmitz: ‘Soms passen mensen, familieleden nu
eenmaal niet. Bij dat inzicht heb ik het heel lang gelaten.’ Deze visie
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blijkt uit het onvermogen van vader Leopold en dochter Marieke om samen over hun
verleden te praten. Ook in Kus van je zus komt het niet tot een echt gesprek tussen
dochter en moeder. In Ik heet Olivia komen vader en dochter wel nader tot elkaar.
Daarin is sprake van een kanteling in het werk van Schmitz, merkt ook Lorianne van
Gelder (2011) op. ‘Schmitz is milder geworden dan in haar boeken voor volwassenen.’
De afstand tot het kind Marieke is groot; we leren haar gevoelens niet direct kennen.
Vera komt dichterbij, maar zij blijft een verongelijkt kind. Bij Olivia begint een
ontwikkeling die met Anna het dichtst bij de auteur komt. Zelf zegt Schmitz daarover:
Maar ik moest uiteindelijk ook mijn eigen verhaal loslaten om het verhaal
van Anna te kunnen vertellen. Het is geen autobiografie, helemaal niet
zelfs, het is een eigen, spannend, op zichzelf staand verhaal over een
wegloopmeisje. Maar wel met heel veel ziel van mij erin. (Anniek, 2016)
Anna toont begrip voor haar moeder. ‘Ze wist nu hoe het voelde om te wachten tot
je ouders kwamen’ (p. 220). Anna concludeert:
Klimmers en drijvers. Alle kleintjes konden bij haar moeder terecht. Want
haar moeder is goed in drijven. Misschien moest Anna haar dat een keer
vertellen, dan wist haar moeder waar ze goed in was. (p. 220-221)
Schmitz zegt in ‘De geschiedenis van Weg’:
Het is waar; mensen doen elkaar pijn of ze passen niet, of er gaan dingen
stuk die nooit meer gemaakt kunnen worden. Maar als je begrijpt hoe het
ging, daar aan die andere kant, en je houdt van die mensen, dan volgt
daarna: het vergeven.
Marieke en Vera zijn allesbehalve vergevingsgezind. Zij weerspiegelen het eerste
deel van bovenstaand citaat. Bij hen blijft de relatie met hun ouders verstoord. De
personages Olivia en Anna tonen begrip voor de gevoelens en het gedrag van hun
ouders. Zij geven blijk van het tweede deel uit bovenstaande passage: de vergeving.
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Conclusie
Aan de oppervlakte is Weg een toegankelijk boek vanwege de overzichtelijke indeling
in beknopte hoofdstukken, de korte zinnen en de eenvoudige taal. Weg begint sterk
met de karakterisering van Robin en Anna. De plotselinge dood van Robin
overrompelt niet alleen Anna, maar ook de lezer. Schmitz weet door het invoegen
van korte flashbacks de spanning op te voeren en de gevoelens van Anna invoelbaar
te maken. Als Anna is aangekomen in Barcelona dreigt het verhaal te verzanden in
richtingloosheid. Dit gebrek aan focus reflecteert impliciet de angst en onzekerheid
van Anna en de minder plezierige kanten van vrijheid en is om die reden wel
functioneel. Het boek had echter aan kracht gewonnen wanneer kritischer naar een
aantal gebeurtenissen en motieven was gekeken. Het slot, de omslag bij Anna van
boze, recalcitrante wegloper naar begripvolle, vergevingsgezinde adolescent, komt
tamelijk abrupt.
De verandering bij Anna sluit aan bij het in de inleiding genoemde kenmerkende
criterium van een Young Adult roman: innerlijke groei. Door in Weg veel te herhalen
en meer uitleg te geven over de gehanteerde symboliek dan in haar romans voor
volwassenen, richt Schmitz zich nadrukkelijk op een jong, minder ervaren,
lezerspubliek. De overvloed aan symbolische details maakt echter het zicht op de
diepere betekenis niet eenvoudig.
Het proces van Anna is nauw verwant aan de ontwikkeling die Schmitz zelf heeft
doorgemaakt. Die gelaagdheid in Weg komt eerst goed tot zijn recht in het licht van
wat de auteur in interviews heeft gezegd over haar werk en door inbedding van Weg
in het oeuvre van Schmitz. In dat laatstgenoemde ligt een kans voor het
literatuuronderwijs. De tekst bevat namelijk kenmerken van ‘Zeer uitgebreide literaire
competentie’ volgens het door Theo Witte ontwikkelde model van literaire
competentie, beter bekend als ‘Lezen voor de lijst’ (Witte, 2008, p. 510).4

4

De teksten die deze leerlingen aankunnen, zijn geschreven in een moeilijk toegankelijke,
literaire stijl waarin ook sprake kan zijn van vorm- en stijlexperimenten. Ze hebben een
gelaagde en complexe structuur waardoor het moeilijk is om in het verhaal door te dringen
en de betekenis ervan te duiden. De tekst heeft symbolische kenmerken (abstracte motieven)
en bevat voor een adequate interpretatie wezenlijke verwijzingen naar andere teksten en
kennis (intertekstualiteit). (cursiveringen TlR)
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Afgezien van de bovengenoemde kanttekeningen, houdt Schmitz de lezer, of dat nu
een adolescent of een volwassene is, een intrigerende spiegel voor. Gedraag ik me
als een verongelijkt kind, of als een vergevingsgezinde volwassene? Ben ik een
drijver, die het leven over zich heen laat komen? Of ben ik een baantjestrekker, een
meeloper? Of klim ik over de rand, durf een uitbijter te zijn? De positieve boodschap
die Schmitz via Anna aan haar lezers meegeeft, is dat ieder mens ergens goed in is,
ook de drijvers. Je hebt alleen soms een vergevingsgezind iemand nodig om dat te
ontdekken.

Primaire literatuur
Schmitz, Jowi, Leopold. Amsterdam, Cossee, 2005.
Schmitz, Jowi, Kus van je zus. Amsterdam, Cossee, 2007.
Schmitz, Jowi, Ik heet Olivia en daar kan ik ook niets aan doen. Rotterdam,
Lemniscaat, 2011.
Schmitz, Jowi, Schat onder de stad. Amsterdam, Leopold, 2013.
Schmitz, Jowi, Stan en de negen rovers. Alkmaar, Kluitman, 2015.
Schmitz, Jowi, Weg. Hoorn, Hoogland en Van Klaveren, 2016.

Secundaire literatuur
Anniek, Op reis gaan is je zelf ontdekken. Het is een manier om het leven te
testen, 23 november 2016.
(https://lees.bol.com/nl/article/jowi-schmitz-op-reis-gaan-is-jezelf-ontdekken-het-is-een-manier-om-het-leven-te-testen)
Friso, J., Het leven is een zwembad met een wereld eromheen die niemand kent.
(http://www.jaapleest.nl/het-leven-is-een-zwembad-met-een-wereld-eromheen-die-niemand-kent/)
Gelder, L. van, ‘Rare regel eigenlijk dat liegen niet mag.’ In: Het Parool, 5 juli
2011.
Lierop-Debrauwer, H. van & N. Bastiaansen-Hark, Over grenzen. De
adolescentenroman in het literatuuronderwijs (Stichting Lezen reeks, 6). Delft,
Eburon, 2004.
Maliepaard, B., ‘Verhaal van het reservekind.’ In: Trouw, 10 december 2016.
Mijnders, H., ‘Schat onder de stad.’ In: Reformatorisch Dagblad, 20 januari
2014.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

195
Terhell, A., ‘Op zoek naar licht en ruimte.’ In: 7 days, 1 november 2016.
Vriens-van Dijk, A., ‘Worstelen met de dood.’ In: De Leeswelp, 17 (4), 2011,
pp. 144-145.
Witte, T. van, Het oog van de meester. Een onderzoek naar de literaire
ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in de Tweede Fase van het voortgezet
onderwijs. Delft, Eburon, 2008.

Overige bronnen
www.hooglandvanklaveren.nl
www.jowischmitz.nl
www.leesplein.nl

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

196

Eilanddagen, verjaardagen, droomdagen...
Adolescentie en ontluikende identiteitsvorming in sociaal verband
Annette de Bruijn
In de moderne westerse wereld wordt de adolescentie, als cultureel en sociaal
fenomeen, algemeen gezien als de belangrijkste fase in de identiteitsvorming
(hoogland, 2015). De adolescentie staat niet alleen onder grote maatschappelijke
druk, het is ook een tegenstrijdige fase. De adolescent wordt geacht een (volwassen)
positie en identiteit in de maatschappelijke orde te gaan innemen, maar is tegelijk
gelegitimeerd om in dat proces rebellie, emotionele en mentale verwarring, (seksueel)
experiment en onverantwoordelijkheid te vertonen (idem, p. 153). In de westerse
wereld is een dergelijke ‘instabiliteit’ uitsluitend voorbehouden aan adolescenten
(ibid.). Met andere woorden:
Enerzijds vertegenwoordigt [de adolescentie] een periode van angst,
seksuele verwarring en een verpletterend gevoel van er-niet-zijn en
er-niet-toe-doen, anderzijds markeert het een tijdruimte waarin het
subjectieve proces nog niet is onderworpen aan de beperkingen en vereisten
van een gegeven symbolische orde. (hoogland, 2015, p. 154)
Daarmee biedt de adolescent - als literaire configuratie - auteurs de mogelijkheid om
processen van identiteitsvorming en de wisselwerking tussen het individu en de
bredere maatschappelijke context te onderzoeken. Daarbij staan ze voor de keuze
om normatieve verwachtingspatronen te bevestigen, te bekritiseren of zelfs te
doorbreken. In deze bespreking van Eilanddagen (2016), geschreven door Gideon
Samson, ligt de nadruk op hoe de ‘experimentele ruimte’ die de adolescent als
personage biedt, wordt benut.
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Jakob - grensfiguur in een liminale tijdruimte

Jakob Zervakis, de hoofdpersoon in Eilanddagen staat aan het begin van de
adolescentie. Hij is twaalf jaar en het is zomervakantie: het niemandsland tussen de
basisschool- en de middelbare school-fase. Zijn Nederlandse moeder, bij wie Jakob
woont, en Griekse vader zijn al acht jaar uit elkaar. Jakob zag zijn vader vier jaar
eerder voor het laatst en voelt geen enkele binding met hem. Toch stuurt zijn moeder
hem deze zomer naar zijn vader die een restaurant runt op een Grieks eiland. ‘Jullie
willen mij er niet bij hebben,’ zegt Jakob tegen zijn moeder die zelf met haar vriend,
Kees, op vakantie naar Thailand gaat. Het vooruitzicht om bij zijn vader te verblijven
biedt al evenmin houvast: ‘Hij zit écht niet op mij te wachten hoor’ (pp. 8-9). Jakob
was een buitenbeentje op de basisschool, weet niets van vriendschap, niets van
verliefdheid. Hij heeft zich het gevoel van ‘er-niet-zijn’ letterlijk toegeëigend: ‘“Ik
kan onzichtbaar worden.” [...] “Als ik het wil, dan ziet niemand me. Helemaal
niemand. Dan besta ik niet en kijkt iedereen dwars door me heen”’ (p. 91).
Jakob bevindt zich niet alleen op het breukvlak van twee levensfasen - een liminale
fase (Joosen & Vloeberghs, 2008) -, hij wordt ook neergezet als een figuurlijke
niemand, onzichtbaar en passief, nergens bijhorend, overal tussenin: een grensfiguur.
Jakob móet een ontwikkeling doormaken, als personage en als jongen die zich na de
zomervakantie moet zien te redden op de middelbare school. Samson situeert dat
ontwikkelingsproces op een eiland, wat doet denken aan de ‘robinsonade’: een genre
dat als historische voorloper van de adolescentenroman wordt beschouwd (Van
Lierop, 2010). Waar de vakantie een tijdelijke onderbreking van het normale leven
vormt, vormt het eiland daarbij een afgebakende ruimte, los van Jakobs normale
leefwereld. Door die afbakening in tijd en ruimte fungeren de eilanddagen als ‘liminale
tijdruimte’:
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Eilanddagen. Verjaardagen. Droomdagen. Je hebt je nog nooit in je leven
zo ontzettend gelukkig gevoeld - dat is een sprankelend feit - en tijdens
deze wonderlijke dagen lijkt het wel alsof alles mag. (p. 135)
Gedurende de ‘eilanddagen’ wordt Jakob Zervakis door anderen ingewijd in
verschillende nieuwe sociale posities en categorieën van (volwassen)
identiteitsvorming, onder andere gerelateerd aan gender en seksualiteit. Het gekozen
vertelperspectief in de jij-vorm en de vele beschouwende passages geven stilistisch
uitdrukking aan het feit dat de hoofdpersoon niet met een enkele stabiele identiteit
samenvalt. Dit wordt nog eens benadrukt door het gebruik van verschillende namen:
‘Jakob’, ‘Jaak’ en ‘Djakos’1. Via die verschillende posities ervaart (de lezer met)
Jakob hoe aspecten van identiteit vorm krijgen in interactie met de sociale omgeving.

Van Jakob naar Jaak - ontluikende vriendschap, liefde, en seksualiteit
Aangekomen bij zijn vader in Griekenland, trekt Jakob zich aanvankelijk terug en
werkt zich door de stapel stripboeken die hij heeft meegebracht. Als hij voor de
tweede keer aan de stapel begint, heeft zijn vader er schoon genoeg van. Na een
stevige woordenwisseling gaat Jakob eindelijk het huis uit, het dorp in. Daar ontmoet
hij Michális, ‘die jongen op dat muurtje [met] de meest besmettelijke lach [...] die
je ooit hebt gezien’ (p. 32). Michális is de zoon van een Griekse moeder en
Nederlandse vader die het Sunset Café aan het strand runnen. Hij is dertien jaar,
spontaan, lang, zelfverzekerd, kent alle bewoners van het dorp en herinnert zich zelfs
nog dat het hele dorp acht jaar geleden sprak over ‘de Nederlandse vrouw die met
haar zoontje vertrok’. Binnen twee bladzijden is Michális een vanzelfsprekend
onderdeel van Jakobs verblijf op het eiland: ‘Hij kent jou, je vader en het restaurant
en hij zit op dat muurtje alsof hij daar altijd al gezeten heeft - alsof het zo'n beetje
zijn muurtje is’ (p. 33).
De beschrijving van het gevoel dat Jakob krijgt bij die eerste ontmoeting met
Michális, laat ruimte voor ontwikkeling in verschillende richtingen:

1

Dit aspect van Eilanddagen doet denken aan bijvoorbeeld The Member of the Wedding
(1946), van de Amerikaanse schrijfster Carson McCullers, waarin het adolescente
hoofdpersonage in haar ontwikkelingsproces ook drie verschillende namen draagt (hoewel
zij ze zelf kiest).
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[...] een enigszins vreemd maar toch allerminst onprettig gevoel [dat] door
je lichaam stroomt. Een gevoel dat je - daar ben je zeker van - nooit eerder
hebt ervaren en waar je dan ook niet precies de juiste woorden voor weet.
(p. 33)
Jakobs onwetendheid creëert openheid. Tegelijk roepen zijn ‘ongedefinieerde
gevoelens’ een subtiele spanning op. Maatschappelijke verwachtingspatronen met
betrekking tot seksualiteit worden in de lezer geactiveerd: in welke ‘categorie’ zullen
Jakobs gevoelens voor Michális vallen? Niet veel later wordt die ruimte enigszins
afgebakend: ‘Vrienden worden jullie, of zíjn jullie. Heel erg goeie vrienden zelfs’
(p. 45). Die vriendschap luidt voor Jakob een nieuwe tijd in, en een nieuwe identiteit
gesymboliseerd door de naam die hij van Michális krijgt: ‘Jaak’. Althans, Jakob is
weleens vaker zo genoemd, ‘maar nooit klonk het zo goed als nu’ (p. 41). Jakob
noemt Michális in het vervolg ‘Miech’ en de vrienden brengen zoveel mogelijk tijd
met elkaar door. Ze voetballen, zwemmen, klimmen in bomen, alles wat we van een
vriendschap tussen jonge jongens verwachten. Miech introduceert echter ook een
volgend onderwerp ‘waar jij bijna niks van weet - misschien nog wel minder dan
van vriendschap’: de liefde (p. 45).
Miech heeft sinds de vorige zomervakantie ‘een meisje’: Puck. Ook dit jaar komt
ze weer met haar ouders vanuit Nederland naar het eiland, maar pas als Jakob al naar
huis is. Zes dagen voor zijn geplande terugreis arriveren Puck en haar ouders echter
al. Vanuit de klimboom kijkt Jakob toe hoe Michális ‘zijn meisje’ innig omhelst: ‘Je
zit op je tak en weet het zeker: dit was het dan. Vanaf nu heeft Miech jou niet meer
nodig’ (p. 59). Jakob verwacht dat liefde boven vriendschap gaat en slechts op twee
mensen betrekking kan hebben. Maar Miech en Puck zien dat anders: ‘Het is
verwarrend, en dat is het. ... [A]llebei vinden ze het volkomen vanzelfsprekend dat
jij er ook de hele tijd bent’ (p. 63). Jakob voelt zich op dezelfde manier aangetrokken
tot Puck als tot Miech: ‘Puck heeft precies diezelfde aanstekelijke vrolijkheid als
Miech’ (p. 62). Bij hen kán Jakob zich niet onzichtbaar maken. Ze halen hem zelfs
over om nog een paar weken langer op het eiland te blijven. Ze vormen een hechte
drie-eenheid, door Michális verwoord in de wens ‘Dat wij zijn voor altijd met z'n
drieën’ (p. 93): dat ze samen in een huis zullen wonen, samen eten en dingen doen,
samen naar bed gaan en weer wakker worden.
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Het is de mooiste en opwindendste wens die Jakob ooit heeft gehoord. Toch is hij
zich ook bewust van het utopisch karakter ervan binnen de maatschappelijke context.
‘Het is prachtig en geweldig en onmogelijk, ja dat ook natuurlijk [...]’ (p. 93,
cursivering AdB). Als ze de volgende avond met zijn drieën op het strand zitten en
Puck en Miech elkaar - weer eens - zoenen, krijgt Jakobs lidmaatschap van de
drie-eenheid ook een ontluikende seksuele kant: ‘Heel rustig en lief - ja, het is lief,
het vóélt lief - aait Puck over je been. Dan draait ze haar hoofd opzij, los van Miech,
en vlak voordat het gebeurt, wéét je dat het gebeurt. Je zoent. Jij zoent nu. Júllie
zoenen’ (p. 120).
Zoals de ontmoeting met Michális een nieuwe tijd inluidde, doet deze ervaring
dat ook: Jakob kan aan niets anders meer denken dan aan zoenen. Zijn vader merkt
dat er iets veranderd is. Hoewel Jakob ontkent dat hij verliefd is, stelt zijn vader hem
gerust:
‘Goed,’ zegt hij. ‘Ik snap het. Maar als dat verliefd was wel zo jij moet
weten voor mij dat is allemaal oké hè.’
Jij zegt niks.
‘Op die mooie Puck bijvoorbeeld,’ gaat hij verder. ‘Of misschien wel op
Michális?’
‘Papá!’
‘Het kan toch?’
‘Nee, dat kan níét!’
‘Mij dat maakt niks uit hoor.’ (p. 103)
De (ontluikende) seksualisering van de relatie tussen Puck, Miech en Jaak en de open
houding van Yiannis suggereren het ‘revolutionair potentieel van de adolescent als
literaire configuratie’ om heteronormatieve verwachtingspatronen te destabiliseren
(vgl. hoogland, 2015). Jakob stelt echter zelf vast dat hij alleen met Puck wil zoenen,
niet met Michális, en zelfs verliefd is op Puck. Daarmee begint hij zijn seksuele
identiteit als afgebakende positie te ontdekken: ‘Betekent dit dan dus dat jij op meisjes
valt? Het is een vraag waar je niet eerder een gedachte aan hebt besteed, maar nu je
erover nadenkt zou het best zo kunnen zijn’ (p. 129, cursief in origineel). Puck
belichaamt het ‘revolutionair potentieel’ van de adolescent iets sterker: ‘“Het klinkt
vast gek hoor,” zegt Puck. “Maar weet je wat het is? Ik ben geloof ik vooral verliefd
op
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ons.” [...] “Op Miech en op jou en dan met mij erbij samen,” legt Puck uit. “Op ons
drieën eigenlijk. Snap je dat?”’ (p. 157).
Jakob zegt Puck wel te begrijpen, maar de drie-eenheid is op dat moment al
verstoord: Puck en Jakob hebben samen gezoend, zonder Michális erbij, en hebben
daarmee een sociale norm overschreden die niet rekbaar blijkt. Michális wil ze nooit
meer zien. Deze crisis wordt echter bemiddeld door de veranderde relatie tussen
Jakob en zijn vader.

Van Jakob naar Djakos - identificatie met de vaderfiguur en Griekse
afkomst
Aanvankelijk lijkt er, behalve een biologische, geen band tussen Jakob en zijn Griekse
vader Yiannis Zervakis te zijn. In de auto onderweg van het vliegveld naar het
restaurant stelt Jakob vast:
Hij is geen prater en jij bent geen prater, maar voor de rest zijn er weinig
overeenkomsten tussen jullie te ontdekken, en op dit moment voelt het
dan ook alsof die man naast je totaal niet jouw vader is. En jij dus ook niet
zijn zoon. (p. 14)
Jakob identificeert zich evenmin met de Griekse naam waarmee Yiannis hem
aanspreekt: ‘Djakos. Slechts één persoon op de hele wereld noemt jou zo. Je kunt je
niet herinneren wanneer je voor het laatst aan die rare naam hebt gedacht [...]’ (p.
15, cursief in origineel). Nadat Jakob zich dagenlang met zijn stripboeken heeft
opgesloten, komt het tot een stevige confrontatie tussen vader en zoon die eindigt
met ‘de meest knetterende knal van de donderbui’: ‘Ik heb ook niet om jou gevraagd
hier’ (p. 30, cursief in origineel). Die laatste zin van Yiannis komt hard aan bij Jakob:
‘Je kijkt Yiannis lang en strak aan en weet één ding zeker: die kokende man daar in
die keuken is níét je vader’ (p. 31).
Dankzij de aanstekelijke vrolijkheid van Michális, die Jakob direct na deze
uitbarsting ontmoet, en de bemiddelende rol van Gertie, de vrouwelijke ‘huurder’
die 's nachts bloot door het huis boven het restaurant loopt, wordt de ruzie tussen
vader en zoon echter diezelfde dag nog gesust. Op het eiland, in een dorp vol met
wat Gertie ‘kruisbestuivingen’ tussen lokale be-
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woners en buitenlandse toeristen noemt (p. 36), draait Jakobs houding honderdtachtig
graden: ‘“Djakos?” Er staat een man in de deuropening en die man is je vader’ (p.
52).
Yiannis bekrachtigt zijn eigen positie als mannelijk identificatiemodel, gerelateerd
aan Jakobs Griekse afkomst en bijna-volwassenheid, op rituele wijze. Hij biedt zijn
zoon huisgemaakte raki - ‘de trots van het eiland’ - aan en vertelt hem de Griekse
mythe van het ontstaan van de Grote en Kleine Beer. Jakob vindt zichzelf op dat
moment echter nog te jong voor raki, en van het verhaal begrijpt hij weinig. Pas een
dag voor vertrek, wanneer Jakob besluit zijn vader te vertellen over de ruzie met
Michális en Puck, heeft Yiannis' rituele aanpak wel effect:
‘Raki,’ zegt hij dan. ‘En daarna een verhaal.’ Hij staat op, haalt een fles
raki uit de keuken tevoorschijn en giet een flinke scheut in een veel te
groot glas. ‘Het kan dat jij bent twaalf,’ klinkt het, ‘maar na alles wat jij
mij zegde ik weet jij bent in de hoofd van jou veel ouder.’ (p. 148)
Dit keer gaat het verhaal over een man en een vrouw die smoorverliefd waren op
elkaar en samen een kindje kregen: ‘de jongetje dat toen wordt geboren is de meest
mooie kindje van de wereld’ (p. 149). Het verhaal verklaart waarom Jakobs moeder
met hem naar Nederland vertrok. Hoewel het niet goed afloopt, deelt Yiannis de
belangrijkste les die hij in het leven geleerd heeft: de liefde - in welke vorm dan ook
- is complex, maar toch ‘waar het in het leven om gaat’ (pp. 150-151).
Wat Jakob uit het verhaal op moet maken wat betreft de situatie met Michális en
Puck is hem niet direct duidelijk. Tot hij besluit te doen waar hij zichzelf eerder nog
te jong voor vond: hij neemt zijn allereerste slok(je) raki... ‘En dan plotseling trekt
de mist in je kop weg en weet je zeker dat je vader gelijk heeft. Natúúrlijk heeft hij
gelijk. Als dit niet goed komt, zijn alle dagen op het eiland voor niks geweest’ (p.
152).

Tot slot: ontluikende identiteitsvorming als sociaal proces
Eilanddagen is opgebouwd als een initiatie- of inwijdingsroman (vgl. Van Lierop,
2010, pp. 22-23). De ‘eilanddagen’ vormen daarbij een in tijd en
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plaats afgebakende ‘liminale ruimte’ waarin de twaalfjarige en nog weinig
‘gedefinieerde’ hoofdpersoon, Jakob Zervakis, als ‘grensfiguur’ verschillende aspecten
van volwassen identiteit(en) kan aftasten. Via Michális (of Miech), Puck en zijn
vader Yiannis begint Jakob (als Jaak en Djakos) aspecten van volwassenheid, van
mannelijkheid en van seksualiteit te ontdekken. Door Jakob als onwetend neer te
zetten wat betreft vriendschap, verliefdheid en seksualiteit creëert Gideon Samson
met dit personage ook openheid ten aanzien van bepaalde normatieve
verwachtingspatronen. Doordat Jakob regelmatig eerst voelt voordat hij zijn gevoel
kan definiëren, wordt ‘het subjectieve proces dat nog niet is onderworpen aan de
beperkingen en vereisten van een gegeven symbolische orde’ zichtbaar (vgl. hoogland,
2015, p. 154). Zonder (hetero)normatieve verwachtingspatronen expliciet te
bekritiseren of te doorbreken, impliceert het verhaal de mogelijkheid van
‘non-normatieve posities’, bijvoorbeeld via Puck die verliefd is op ‘ons drieën’. Door
Jakob letterlijk vragen te laten stellen als ‘betekent dit dan dus dat jij op meisjes
valt?’ laat het verhaal daarbij de wisselwerking zien tussen individuele ontluikende
gevoelens en bredere maatschappelijke categorieën.
Eilanddagen thematiseert processen van ontluikende identiteitsvorming die
kenmerkend zijn voor de adolescentie. De ontwikkeling die Jakob doormaakt in de
liminale tijdruimte van de ‘eilanddagen’, is niet zozeer gericht op inpassing in een
enkele helder gedefinieerde identiteit. Gideon Samson belicht juist de veelzijdigheid
en dynamiek van identificatie- en initiatie-processen in verschillende relatievormen
- vriendschap, ontluikende seksualiteit, vader-zoon-relatie, moeder-zoon-relatie - in
interactie met sociale normen. Hoewel de stijl van het verhaal wellicht even wennen
is, word je als lezer deelgenoot van een ontwikkelingsproces dat stereotypen uit de
weg gaat en (de werking van) normatieve verwachtingspatronen op genuanceerde
wijze onderzoekt.
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Sprookjes van 1001 land
Over Wreed Schoon: volkssprookjes op reis van Marita De Sterck
Carlien Vermeiren
Marita De Stercks (1955) fascinatie voor sprookjes en volksverhalen is gelukkig nog
steeds niet getemperd. Na Stoute meisjes overal: volksverhalen over liefde en lef
(2010), Beest in Bed: negen echte volkssprookjes (2013) en Vuil vel: veertig Vlaamse
volkssprookjes (2016) komt ze nu met Wreed schoon: volkssprookjes op reis (2017).
Het nieuwste boek in de volksverhalenreeks van De Sterck geeft ons een andere kijk
op sprookjes en volksverhalen die letterlijk geen grenzen kent. Zoals we reeds gewend
zijn uit haar andere boeken, probeert De Sterck een niet-gesuikerde versie van
volkssprookjes en -verhalen te vertellen. De verhalen die verzameld zijn in Wreed
Schoon weerspiegelen onze multiculturele samenleving. De Sterck poogt zo veel
mogelijk sprookjes op te nemen van culturele groepen die we in onze Belgische en
Nederlandse samenleving kunnen terugvinden. Concreet gaat het bijvoorbeeld over
sprookjes uit Indonesië, Afghanistan, Frankrijk, de Verenigde Staten, Mexico, Turkije,
Kameroen, en nog vele andere landen. In totaal komen er zo'n dertig culturen aan
bod.

Het doel van Marita De Sterck met deze uitgave van volksverhalen is duidelijk: ze
wil laten zien dat verhalen een universele kern hebben en dus van toepassing zijn in
meerdere culturen. Zelf zegt ze hierover dat haar werk kan dienstdoen als
‘bruggenbouwer tussen culturen’ (De Sterck, 2017, p. 359). Hoewel het niet gaat om
een wetenschappelijk onderbouwde studie, legt de verzameling in Wreed Schoon
inderdaad bloot dat eeuwenoude volksverhalen, die van generatie op generatie
doorverteld worden, niet zo heel erg
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verschillen in landen van over de hele wereld. Klaarblijkelijk hebben culturen een
aantal universeel menselijke waarden met elkaar gemeen en die waarden komen tot
uiting in de vaak eeuwenoude volksverhalen en sprookjes. Zo kennen heel wat landen
een soortgelijk verhaal over bijvoorbeeld (stief)zusjes die ongelijk behandeld worden
door hun ouders of stiefouder. Het ene meisje krijgt al het vuile werk voorgeschoteld,
terwijl de andere dochter vaak lui en gemeen is, maar wel in een goed blaadje staat
bij de ouder(s). Aan het einde van het verhaal zit een duidelijke moraal en zegeviert
de gerechtigheid: de ene zus wordt rijkelijk beloond voor haar goedheid en ijver,
terwijl de andere zus voor haar luiheid en slechtheid gestraft wordt. In onze cultuur
denken we dan aan verhalen als ‘Vrouw Holle’ - waarbij de goede zus beloond wordt
met goud en de slechte zus overgoten wordt met pek wanneer ze terug naar huis gaan
na hun avontuur. Of ook aan het nog meer voor de hand liggende ‘Assepoester’,
waarin, in de versie van Grimm, Assepoester gelukkig trouwt met de prins en de
stiefzusters, na het afhakken van tenen en hielen (ze willen immers in het muiltje
passen en zelf met de prins trouwen), aan het einde van het verhaal op gruwelijke
wijze door duiven belaagd worden en zo hun ogen kwijtraken. Het verhaal van
‘Vrouw Holle’ vinden we terug in ‘Knoflookje en Sjalotje’, een Indonesisch sprookje
of in ‘Kumba met moeder en Kumba zonder moeder’ uit Senegal.
Assepoestervertellingen zijn dan weer het Afghaanse sprookje ‘De gele koe’, waarin
het hoofdpersonage een verrassende helper vindt in de figuur van de koe en
‘Assekatje’ uit Griekenland dat gruwelijk aanvangt met drie zussen die hun eigen
moeder koken en opeten uit armoede.
Wreed Schoon is opgebouwd uit verschillende delen die in dienst staan van het
hierboven vermelde doel om het universele karakter van sprookjes te tonen. In elke
deel werkt De Sterck een ander sprookjesmotief uit dat we vervolgens kunnen
terugvinden in vergelijkbare sprookjes van over de hele wereld. Zes grote delen
bevatten samen 75 sprookjes. Als eerste hoofdstuk wordt het Assepoestermotief, dat
ik hierboven reeds vermeld heb, uitgewerkt. Deel twee stelt een dier als bruidegom
centraal, waarin we soortgelijke verhalen vinden als ‘De Kikkerprins’, waar men een
personage krijgt dat met een dier moet trouwen dat dan naderhand vaak verandert
in een mens. Het derde deel gaat in op bloeddorstige verwanten en familieleden, met
sprook-
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jes als ‘De boze stiefmoeder’ uit Nederland of het Mexicaanse ‘Hoe Coyolxauhqui
haar moeder en broer wou vermoorden’. Even ontstellend zijn de verhalen over
ghouls, duivels en heksen uit deel vier, waarin zeemonsters uit Palestina en ook
Belgische sprookjes als ‘Het spookkasteel’ en ‘De jongen met de drie honden’ een
plaats krijgen. Het voorlaatste hoofdstuk is getiteld ‘Slimme, dappere meisjes en
vrouwen’ waarin de meisjes duidelijk aan de macht zijn en meer pit hebben dan wij
vaak gewend zijn uit prinsessensprookjes. Hier zien we dames die van wanten weten
en het heft in eigen handen nemen. Zo moet in sommige sprookjes een meisje zelf
op zoek naar haar geliefde. Geen prinsessen dus die wachten tot hun prins voorbijkomt
(denk maar aan Sneeuwwitje of Doornroosje), maar wel een hoofdstuk dat een stevige
portie girl power aan de dag legt. Het zesde en laatste hoofdstuk zet ‘Liefde en lust’
centraal. Het Kosovaarse sprookje over de vrouw die zo goed voor haar man wilde
zorgen dat ze haar eigen been voor hem kookte, is daarbij zeker een volksverhaal
dat bijblijft.

Opvallend bij het doornemen van de bundel is dat het niet altijd over sprookjes in
hun meest zuivere vorm gaat. De verhalen bevinden zich vaak op een breuklijn van
verhaalsoorten en de grenzen van het sprookje worden afgetast. Sommige verhalen
lijken meer sagen dan sprookjes en bovendien wordt ook de mythe, met een centrale
rol voor goden, duidelijk verwerkt in Wreed Schoon. In het laatste hoofdstuk vind
je zo heel wat verhalen die vooral een verklarende functie centraal stellen, een
verhaalfunctie die in de mythe veelal gebruikt wordt. Een heerlijk verhaal uit India
vertelt zo dat in lang vervlogen tijden een vrouw en een olifant tanden en borsten
omruilden. De olifant had in die tijd nog grote borsten en de vrouw in het verhaal
had het ongeluk dat ze getroffen was door enorme slagtanden in haar vagina, waardoor
geen man met haar durfde te vrijen. De uitkomst van het sprookje kunnen we de dag
van vandaag nog steeds zien en verklaart dus hoe het komt dat vrouwen borsten
hebben en olifanten met grote slagtanden rondlopen.
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Een tweede punt dat de aandacht trekt, is dat De Sterck ook in deze bundel de
gruwelijke details of de erotische kant van de volksverhalen niet uit de weg gaat. De
duistere kant van de mens, onze zogenaamde oerdriften en de primitieve angsten die
de mens heeft, viert hoogtij. Denk hierbij aan het verhaal dat probeert te verklaren
waarom de vagina van de vrouw nu juist tussen haar benen is beland en niet onder
haar oksel, zoals vroeger het geval was (p. 323), of aan de seksuele verlangens
waaraan een jong meisje zich overgeeft in ‘De witte wolf’ (p. 91).
Dit alles maakt van de sprookjesbundel een weergave van de volksverhalen zoals
ze vroeger de ronde deden, zonder censuur, met alle gruwel nog intact. De keerzijde
hiervan is dat lezers die dachten nieuwe verhalen te vinden om hun jongste kind mee
in bed te stoppen van een kale reis terugkomen. Marita De Sterck gaat met haar
bundel in tegen de verkleutering van de jeugdliteratuur, waardoor die niet geschikt
is voor de teerste kinderzieltjes. Het maakt anderzijds de bundel des te interessanter
voor de (jong)volwassen lezer, die getrakteerd wordt op verhalen die enerzijds heel
bekend in de oren klinken en anderzijds vernieuwend zijn. ‘Voor mij gaat het om
volkssprookjes die “werken”, die betoveren, die verbazing, verbijstering oproepen,
ook bij de jongeren van deze tijd, en die generaties kunnen verbinden’ stelt De Sterck
(p. 359) in haar nawoord. Ik denk dat ze hierin geslaagd is. De mix van herkenbaarheid
en identificatie tegenover verwondering en hier en daar misschien zelfs wat
verbijstering, maakt van deze sprookjesbundel een succes dat zowel door jong als
oud gesmaakt kan worden.
Hoewel de thematische ordening van de sprookjes in Wreed Schoon een duidelijk
signaal geeft dat de verhalen een universeel karakter hebben, is die ordening voor
mij tevens het doorslaggevende minpunt. Wanneer je het boek van pagina 1 tot pagina
388 doorleest, kom je vaak in een spiraal van herhaling terecht. Sprookjes die heel
dicht bij elkaar liggen, worden ook na elkaar verteld, waardoor er wat sleur in het
boek komt en je meteen geneigd bent te denken dat het sprookje zo gelijklopend is
met het vorige dat het nog weinig verrassing en vernieuwing kan brengen. Dit is niet
altijd zo - sommige verhalen doen de wenkbrauwen fronsen en hebben een
onvoorspelbaar plot - maar mijn tip is wel om de sprookjes niet door te lezen zoals
ze in het boek opgenomen zijn. Beter is om een sprookje te kiezen uit een
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van de hoofdstukken gevolgd door een verhaal uit een compleet ander hoofdstuk,
zodat er genoeg afwisseling in het leesproces komt, en je niet voortdurend het gevoel
hebt meer van hetzelfde op je bord te krijgen - hoe goed dat gerecht dan ook mag
smaken.
Zeker het vermelden waard is de taal die Marita De Sterck hanteert om haar sprookjes
vorm te geven. Zoals ze zelf in het interessante nawoord van haar boek vertelt, is de
bundel het resultaat van geschreven bronnen en manuscripten uit lang vervlogen
tijden enerzijds, maar is De Sterck anderzijds voor de meeste sprookjes afhankelijk
geweest van vertellers met verschillende culturele achtergronden die ze in de loop
der jaren heeft mogen spreken. Deze vertellingen heeft ze vervolgens vertaald,
bewerkt en gebundeld in het boek. In dit opzicht is Wreed Schoon zeer vergelijkbaar
met de Kinder- und Hausmärchen van Grimm, die eenzelfde geschiedenis kennen.
Als taalkundigen gingen de gebroeders Grimm immers volksverhalen uit het Duitse
taalgebied verzamelen en neerschrijven en ook zij deden dat aan de hand van orale
bronnen en manuscripten.
Daar de vertellingen van De Sterck voor het grootste deel aan orale bronnen zijn
ontsprongen, zien we in Wreed schoon een toegankelijke taal die toch ook heel
beeldrijk is. Deze taal leent zich voor het vlot en aangenaam lezen van de bundel,
maar het is ook perfect mogelijk om de verhalen te vertellen, bijvoorbeeld aan
jongeren in een klascontext. De woordenschat die gebruikt wordt, is uiteraard soms
uitheems, wat de sprookjes een authentieker gevoel geeft. Je komt door het gebruik
van deze exotische benamingen als het ware echt in een andere cultuur terecht.

Als laatste punt, maar daarom zeker niet minderwaardig, zijn er nog de illustraties,
van de hand van Jonas Thys. Thys is leraar beeldende kunsten en illustrator en hij
werkte reeds samen met Marita De Sterck voor Vuil Vel en Beest in Bed. Met zijn
minimalistische stijl, die enkel uit zwart-wit tekeningen bestaat, geeft Jonas Thys de
sprookjes meer diepgang. Voor elk verhaal werkt hij een prent
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uit die de essentie van de plot weergeeft en de sfeer van het sprookje probeert te
vatten. Hier geen overdreven uitgewerkte details, maar de harde kern van het verhaal
vervat in de afbeelding, zonder tierlantijntjes of sterk uitvergrote details. Thys maakte
de illustraties aan de hand van linoleumsneden, waardoor het geheel eerder
ambachtelijk en ruw aanvoelt. Het is een stijl die in al haar eenvoud zeker een
meerwaarde biedt en de rauwe sfeer van de verhalen op sobere manier weet te
versterken.
Zoals de titel Wreed Schoon reeds aangeeft, is deze bundel een poging van De Sterck
om sprookjes in al hun schoonheid, maar ook in al hun wreedheid te tonen. Deze
keer geen alom bekende sprookjes van eigen bodem, maar wel ongecensureerde
volksverhalen van over de hele wereld, waarin de universele waarde en het
multiculturele een mooie rol toebedeeld krijgen. In een handig octavo formaat met
harde kaft en illustraties van de hand van Jonas Thys, gaat De Sterck geen taboes uit
de sprookjeswereld uit de weg en toont ze, net als in haar bundel Beest in Bed, de
rauwe kracht van sprookjes, die - zoals men het in Gent zou zeggen - ‘wreed schoon’
zijn.
Wreed Schoon: volkssprookjes op reis. Marita De Sterck (met illustraties van Jonas
Thys). Pelckmans Uitgevers nv, 2017.
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Is poëzie kinderspel of kinderpoëzie spel?
Jan Van Coillie
Ook al waren enkele van de vroegste Nederlandse proefschriften op het domein van
de kinder- en jeugdliteratuur gewijd aan kinderpoëzie,1 toch blijft de wetenschappelijke
belangstelling voor het genre heel beperkt. Daarom alleen al is Zin in poëzie, het
proefschrift van Annette de Bruijn, meer dan welkom. Dat is het zonder meer ook
vanwege de onderzoeksmethode. De Bruijn voert een empirische studie uit bij
kinderen en leerkrachten en combineert daarbij een kwantitatieve en een kwalitatieve
methode.

Het onderzoek van De Bruijn kadert in het ruimere onderzoeksproject ‘Emergent
Cultural Literacy: Assimilating Children's Literature’, dat drie deelonderzoeken
omvat: naast kinderpoëzie ook ‘deugden en dilemma's’ en ‘narratieve genres’. Doel
van het onderzoek is: ‘de ontwikkeling van evidence-based criteria voor de selectie
van kinderliteratuur die effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de ontluikende
culturele geletterdheid van kinderen in groep 2 en groep 4 van het basisonderwijs’
(p. 42).2
In haar eerste hoofdstuk gaat De Bruijn dieper in op het begrip ‘culturele
geletterdheid’. Ze biedt een goed gestoffeerd overzicht van de discussies die

1

2

H. Pomes, Over Van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding
hier te lande in de achttiende eeuw. Rotterdam, 1908; L.J. Wirth, Een eeuw kinderpoëzie
1778-1878. Groningen/Den Haag, 1926.
Groep 2 bevat de oudste kleuters (5-6 jaar), groep 4 komt overeen met het tweede leerjaar
in Vlaamse basisscholen (ca. 7-8 jaar).

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

212
internationaal gevoerd werden nadat E.D. Hirsch Jr. de term in de jaren tachtig
introduceerde. Daarbij maakt ze overtuigend duidelijk hoe de invulling van het begrip
onder druk kwam te staan door de toenemende vluchtigheid van wat als cultureel
waardevol wordt beschouwd in een geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld.
Kritiek kwam er ook op het statische en elitaire karakter van het begrip, dat
onvoldoende rekening hield met de diversiteit in de samenleving. De Bruijn koppelt
deze discussie aan de verhitte debatten over de canon in het onderwijs, waarbij een
leerlinggerichte en een cultuurgerichte opvatting lijnrecht tegenover elkaar stonden.
In haar onderzoek probeert ze beide standpunten te verzoenen vanuit een brede
opvatting van cultuuroverdracht, waarbij ze expliciet rekening wil houden met de
persoonlijke ontwikkeling en de diverse achtergronden van kinderen. De centrale
vraag van het onderzoeksproject formuleert ze als volgt: ‘waar liggen de raakvlakken
tussen “cultureel waardevolle” teksten en de factoren die een cruciale rol spelen in
processen van tekstverwerving bij jonge kinderen met verschillende etnische,
religieuze en sociaalmaatschappelijke achtergronden?’ (p. 430).
De Bruijn pleit dan ook voor een alternatieve opvatting van culturele canonvorming,
aansluitend bij de culturele competenties van de kinderen, dat wil zeggen hun kennis,
vaardigheden, voorkeuren en leef- en belevingswereld. Zo stelt ze: ‘Willen we dat
jonge kinderen literatuur verwerven dan is het van cruciaal belang dat geselecteerde
werken nauwkeurig aansluiten op hun leef- en belevingswereld’ (p. 431). Dat is op
zijn zachtst gesteld een betwistbaar standpunt, veel onderzoekers beklemtonen immers
dat je kinderen (ook) teksten moet geven die hun leef- en belevingswereld verruimen
of openbreken. Vanuit haar standpunt vindt De Bruijn het vanzelfsprekend te putten
uit ‘de canon van de volkscultuur’. Geïnspireerd door de etnologie stelt ze dat de
culturele competentie van jonge kinderen ontluikt in de cultuur van het dagelijkse
leven. Volkse kinderrijmen maken daar niet alleen deel van uit, maar zijn ook
internationaal verspreid, wat ze geschikt maakt voor de tekstverwerving in een
multiculturele samenleving die ze beoogt.
In haar onderzoek spitst De Bruijn zich toe op de bijdrage van de kinderpoëzie
aan de ontwikkeling van ontluikende culturele geletterdheid. Meteen wijst ze op de
hachelijke positie waarin kinderpoëzie zich bevindt. Ze citeert Harry Bekkering
(1989) die het bestaan van iets als ‘kinderpoëzie’ ter discus-
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sie stelt en wijst erop dat ook in de Angelsaksische wereld kinderpoëzie vaak als een
vorm van ‘niet-poëzie’ wordt gezien, onderscheiden van de ‘echte’ poëzie voor
volwassenen. De Bruijn wijst op de volwassen normativiteit in deze discussie,
waardoor er te weinig aandacht gaat naar wat kinderen zelf waarderen. In het spoor
van Karen Coats, uit wier artikel over kinderpoëzie (2013) ze veelvuldig citeert, pleit
ze voor een benadering die ‘poëzie voor kinderen primair als zinvol of betekenisvol
begrijpt in het gebruik ervan door kinderen’ (p. 437). Zelf typeert ze die benadering
als ‘pragmatisch’. Geïnspireerd door het boek Op poëtische wijze (Ernst van Alphen
et al., 2010/1996) beschouwt ze het poëtische als ‘het resultaat van de specifieke
communicatiesituatie waarin poëzie als poëzie functioneert’ (p. 437), waarbij het
poëtische dus tot stand komt in een dialoog tussen lezer en lyrisch subject in de tekst.
Ze beklemtoont het belang van het taalspel in poëzie en van de context waarin poëzie
gebruikt wordt. Specifiek voor jonge kinderen zijn de baker- en kinderrijmen van
oudsher sterk ingebed in dagelijkse gebruikscontexten, van opstaan tot slapengaan.
Voor De Bruijn kan net die volksculturele poëzie een wezenlijke bijdrage leveren
aan de ontluikende culturele geletterdheid omdat ze niet alleen een breed gedragen
culturele waarde bezit maar ook aansluit bij de culturele competenties van jonge
kinderen. De kenmerken van deze oude rijmen noemt ze dan ook een ‘centraal
uitgangspunt’ voor haar onderzoek (p. 74).
De zoektocht naar deze wezenlijke kenmerken staat centraal in de hoofdstukken
3, 4 en 5. Ze beschouwt die kenmerken als ‘indicatoren van canoniciteit in
kinderpoëzie’, waarbij ze canoniciteit typeert als ‘langdurig en transcultureel geliefd’
(p. 433). De eerste indicator omschrijft ze als ‘de directe evocatie van poëtisch
geritualiseerde handelingspatronen’ (p. 107). In gewone mensentaal gaat het erom
dat de baker- en kinderrijmen in wezen ‘gebruikspoëzie’ zijn: ze worden gebruikt
bij feesten, spelletjes en het contact tussen ouder en kind. Daarbij gaan ze gepaard
met fysieke handelingen als klappen of dansen en talige handelingen als aftellen of
vragen. ‘Muzikaal taalspel’ noemt De Bruijn de tweede indicator van canoniciteit
(p. 139). Concreet worden de oude rijmen gekenmerkt door klank, ritme en herhaling.
Als derde indicator noemt De Bruijn ‘(carnavaleske) nonsensicaliteit’ (p. 172). Het
vijfde hoofdstuk, waarin ze ingaat op kinderpoëzie als spel met de wereld, is een van
de interessantste uit het boek. Op basis van een ruime
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literatuurstudie biedt ze een boeiende kijk op subversiviteit als raakvlak tussen
volkscultuur, kindercultuur en kinderpoëzie. Het speels aftasten van wat niet mag
en wat niet kan, fysiek of talig, typeert zowel de carnavalscultuur sinds de
Middeleeuwen als de speelplaatspoëzie en moderne kinderliedjes van Hans Dorrestijn
tot Frank Adam. Aansluitend bij onder meer Alison Lurie (1990) merkt De Bruijn
terecht op hoe carnavaleske nonsenspoëzie kinderen de kans biedt tijdelijk te
ontsnappen aan de druk van de volwassenen en hen tegelijk helpt om de wereld beter
te begrijpen en te controleren, wat deze poëzie bij uitstek relevant maakt voor haar
onderzoek.
De indicatoren van canoniciteit die De Bruijn afleidt uit de baker- en kinderrijmen
vormen de basis voor de selectie van kinderpoëzie voor haar praktische onderzoek.
Daarvoor wil ze immers gedichten selecteren die bijdragen aan de ontluikende
culturele geletterdheid én ‘de potentie hebben om duurzaam geliefd te worden bij
de beoogde doelgroep’ (p. 440). Het is een lovenswaardige, maar tegelijk erg
discutabele betrachting die ervan uit lijkt te gaan dat smaken niet kunnen veranderen
met de tijd of individueel niet sterk kunnen verschillen. Een aantal van de
geselecteerde gedichten wordt zowel in groep 2 als in groep 4 aangeboden. Het is
niet ondenkbaar dat die voor begripsproblemen gezorgd hebben die mogelijk mee
de resultaten van het onderzoek beïnvloed hebben.
De geselecteerde gedichten werden opgenomen in een ‘leeskalender’ die de kern
vormde van een interventieprogramma waaraan diverse scholen meewerkten. De
onderzoekers observeerden gedurende dertig weken hoe leerkrachten en leerlingen
werkten met de aangeboden teksten en maten het effect op de ontluikende culturele
geletterdheid. Daartoe werkten ze met een pre- en een posttest en een controlegroep
(zonder leeskalender). De Bruijn beschrijft de onderzoeksaanpak gedetailleerd en
verantwoordt die uitvoerig, wat zonder meer een verdienste is. Om het effect van de
geselecteerde kindergedichten na te gaan, vertaalt De Bruijn de indicatoren van
canoniciteit naar specifieke indicatoren van ontluikende culturele geletterdheid. Bij
de eerste indicator gaat ze bijvoorbeeld na welk effect de kindergedichten kunnen
hebben op de kennis en het begrip van tijd en rituelen. Bij de indicatoren ‘muzikaal
taalspel’ en ‘(carnavaleske) nonsensicaliteit’ gaat ze na of kinderen concrete tekstuele
strategieën of stijlfiguren (her)kennen en begrijpen. Het
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gaat hierbij om fenomenen als rijm, ritme, omkering of overdrijving en afwijkingen
van de ‘normale logica’.
Terwijl de toets als geheel wel een positief effect van de leeskalender op de
ontluikende culturele geletterdheid liet zien, bleek dat voor de deeltoets kinderpoëzie
niet het geval. In de discussie in hoofdstuk 11 geeft De Bruijn zelf aan dat de deeltoets
voor groep 2 niet betrouwbaar en valide was omdat de kinderpoëzie-items voor die
groep te moeilijk waren. Als meest fundamentele kritiek op het gevoerde onderzoek
formuleert ze de bedenking dat de meeste poëzie-items veeleer de cognitieve
vaardigheden van de kinderen testten en niet de effecten op de ontluikende culturele
geletterdheid. Dat klopt zonder meer en was ook te voorzien voor wie ervaring heeft
met poëzie en jonge kinderen. Toetsen gericht op creativiteit en emotie zouden
wellicht veel interessantere resultaten opgeleverd hebben. Tot die conclusie was ze
ook zelf eerder kunnen komen, had ze eerst een kwalitatief en pas daarna een
kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Op basis van de observaties en bedenkingen uit
het kwalitatieve onderzoek had ze zowel de selectie als de tests kunnen aanpassen
aan de doelgroepen.
Uit het kwalitatieve onderzoek komen de interessantste bevindingen. Aan de hand
van observaties, interviews en logboekaantekeningen probeert de onderzoekster
inzicht te krijgen in hoe de kinderen de aangeboden poëzie verwerken, begrijpen en
waarderen en op welke manier de gedichten aansluiten bij hun culturele competenties.
De kwalitatieve methode laat toe meer te focussen op de ervaring, beleving en
zintuigelijke omgang met de poëzie. In hoofdstukken 9 en 10 laat De Bruijn met
talrijke sprekende citaten zien welk een opmerkelijke ontwikkeling er plaatsvindt
tussen de kleuterleeftijd en groep 4, een ontwikkeling die ze koppelt aan de
veranderende pragmatische context. Haar bevindingen bevestigen grotendeels de
verwachte indicatoren van canoniciteit. Kleuters blijken het meest te houden van
gedichten, gekenmerkt door muzikaal taalspel, gepaard met fysieke handelingen als
klappen en dansen. De lijfelijke ervaring van ritme en klank is voor hen wezenlijk
om poëzie te appreciëren. Kinderen uit groep 4 waarderen het sterkst gedichten met
carnavaleske nonsens, gekenmerkt door ongerijmdheid en een omvergooien van de
gevestigde of ‘gewone’ orde. Ook voor hen blijkt de fysieke ervaring (opvoering)
van poëzie nog belangrijk. Het onderzoek maakt duidelijk dat de oudere kinderen in
tegen-
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stelling tot de kleuters de poëtische conventies zich eigen gemaakt hebben, waardoor
ze gedichten ook los van de gebruikscontext kunnen appreciëren. Ten slotte blijkt
dat zowel de kleuters als de kinderen uit groep 4 poëticale kenmerken weten te
appreciëren die afwijken van wat ze kennen of verwachten. Al deze resultaten zijn
boeiend en ondersteunen het belang van de indicatoren uit de volkse kinderpoëzie.
Tegelijk zijn ze weinig verrassend voor wie vertrouwd is met jonge kinderen en hun
poëzie. Soms missen ze ook precisie. De onderzoekster specificeert immers zelden
over hoeveel leerkrachten of kinderen ze het heeft. Daardoor weet de lezer niet hoe
relevant uitspraken over ‘de leerkrachten’, ‘de meeste leerkrachten’ of ‘de kinderen’
zijn.
Het grootste pluspunt van Zin in poëzie is dat de onderzoekster duidelijk maakt
hoe een geschikt poëzie-aanbod jonge kinderen zin kan doen krijgen in poëzie en
welke ‘poëtische’ kenmerken daartoe bijdragen, met name de aansluiting bij een
specifieke gebruikscontext, het muzikale taalspel en subversieve nonsens. In het
beklemtonen van die kenmerken als dé canonieke indicatoren van poëzie voor jonge
kinderen schuilt ook een zwakte van deze studie. De Bruijn gaat ervan uit (weliswaar
op basis van bronnen en gesprekken met ‘experts’) dat traditionele kinderrijmen de
beste garantie bieden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de culturele
geletterdheid van jonge kinderen. Daar zit iets in, want jonge kinderen hebben
inderdaad een sterke affiniteit met de speelse kanten van de taal en met nonsens en
absurditeit. De hamvraag is echter of poëzie die inhoudelijk uitdagender is (en
bijvoorbeeld aanzet tot ‘filosoferen’) of vormelijk complexer (bijvoorbeeld door
gebruik van beeldspraak) niet sterker kan bijdragen aan die culturele geletterdheid.
De resultaten van De Bruijns onderzoek zijn grotendeels voorspelbaar. Had ze ook
andere soorten gedichten in het onderzoek opgenomen, dan zou dat haar studie
relevanter en vernieuwender gemaakt hebben.
De onderzoekster had ook meer aandacht mogen besteden aan de impact van de
directe bemiddelaar (de leerkracht). Nu doet ze dat slechts sporadisch (bijvoorbeeld
als een leerkracht een gedicht ‘gek’ voordraagt). Een interessante vraag is bijvoorbeeld
in welke mate de leerkracht als bemiddelaar complexere poëzie toch aantrekkelijk
kan maken voor jonge
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kinderen. Zelf geeft ze toe dat ze duidelijker instructies voor de leerkrachten had
kunnen meegeven.
De literatuurstudie is rijk en relevant, al zijn er ook opvallende leemtes. Zo
ontbreekt de bundel How Can Children's Literature Meet the Needs of Modern
Children: Fairy Tales and Poetry van de Arbeitskreis für Jugendliteratur (1976), een
oudere studie, maar bijzonder relevant omwille van de aandacht voor traditionele
kinderrijmen en poëzie voor jonge kinderen. Over ontluikende geletterdheid miste
ik het interessante Desirable Literacies. Approaches to Language and Literacy in
the Early Years van Marsh en Hallet (2010). De selectie van dichtbundels,
liedjesbundels en bloemlezingen is bruikbaar, maar beperkt. Waarom nam De Bruijn
bijvoorbeeld geen werk op van Geert de Kockere of Riet Wille, die gedichten schrijven
met veel taalspel en nonsens. Ook bundels met versjes gericht op beweging ontbreken,
bijvoorbeeld van Marianne Busser en Ron Schröder of Mieke van Hooft. Ook de
bundel kinderrijmen uit diverse culturen In de ban van de maan (De Eenhoorn, 2002)
miste ik.
Conclusie: echt verrassend of vernieuwend is De Bruijns onderzoek niet, maar
wel inspirerend, zowel voor onderzoekers die de relatie willen bestuderen tussen
kinderen, teksten en contexten als voor leerkrachten die jonge kinderen poëzie willen
laten ‘beleven’.
Zin in poëzie. Een interpretatief en empirisch onderzoek naar de pragmatiek van het
kinderlied. Annette de Bruijn. Universitaire Pers Maastricht, 2015.
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Cissy van Marxveldt
Een ambivalente biografie
Bea Ros
Zelden was de eerste zin van een biografie zo gortdroog en schools als deze: ‘Cissy
van Marxveldt werd op 24 november 1889 in het Friese Oranjewoud geboren.’ Op
de inhoud valt weinig af te dingen - al zou ik zeggen dat op 24 november 1889 niet
Cissy van Marxveldt werd geboren, maar Setske de Haan, Cissy van Marxveldt werd
pas geboren in 1916 - maar iets meer sjeu had niet misstaan.

Nu is dit weliswaar in de handelseditie de eerste zin, in de officiële proefschriftversie
gaat hier nog een methodologische inleiding aan vooraf. Dan wordt duidelijk dat
deze eerste zin niet per se een gebrek aan stilistische brille verraadt, maar eerder
programmatisch gelezen moet worden. Soeting wil de feiten en niets dan de feiten
geven over Van Marxveldt: ‘Omdat er nog niet eerder een omvattende biografie van
Van Marxveldt is verschenen, en de meeste lemmata en gepubliceerde essays over
leven en werk van Van Marxveldt onjuistheden bevatten, heb ik voor een
conventionele, chronologische opbouw gekozen’ (p. 37).

Discrepanties
Dat het nog niet meeviel om alle feiten over Setske de Haan, ofwel schrijfster Cissy
van Marxveldt (1889-1948) boven tafel te krijgen, beschrijft Soeting ook in haar
inleiding. Ze kon slechts beschikken over een handjevol bronnen - van een uitgebreid
familiearchief was allerminst sprake. Ze had het dagboek dat Setske tussen juli 1908
en januari 1909 over haar tijd in Engeland bij-
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hield, enkele brieven, een uitgeverscontract en verschillende losse foto's en een
fotoboek; daarnaast zes kranteninterviews met de schrijfster, een autobiografisch
essay en twee lemma's voor biografische werken van de hand van de schrijfster zelf.
Soeting vulde dit magere arsenaal aan met minutieus archiefonderzoek en diverse
gesprekken en slaagde er zo in een lijvige biografie te produceren.
Soeting zoomt vooral in op de vrouw en minder op het werk. Dat werk komt wel
degelijk aan bod, maar staat in dienst van de schets van de vrouw. Ze koos daarbij
niet voor een psychologische karakterschets, maar voor een, ‘nieuwe biografie’ zoals
Mineke Bosch het noemde. Daarin ‘gaat het niet langer om “de waarheid”, maar om
de vraag hoe de gebiografeerden zich in hun leven en werk tot, bijvoorbeeld,
wetenschappers, politici, activisten, toneelspelers of schrijvers maken en zo ook
gemaakt worden, en zich op die wijze in het openbaar presenteren’ (p. 32).
Of die keuze te allen tijde de beste is, durf ik niet te beweren, maar in het geval
van Van Marxveldt lijkt het de juiste. Soeting stuitte namelijk op discrepanties tussen
biografische feiten en in het dagboek neergepende schrijfambities aan de ene kant
en publieke uitspraken van de schrijfster, onder meer in interviews, aan de andere
kant. Dat vraagt om een verklaring en die vindt Soeting in theorieën van onder meer
Erica van Boven over performance, zelfpresentatie en het narratief van vrouwelijke
schrijvers en van Max Saunders over autobiografictie. Beide komen er kort gezegd
op neer dat vrouwelijke schrijfsters zich lange tijd - vanaf eind negentiende eeuw tot
en met het interbellum - publiekelijk voegden naar maatschappelijke rolpatronen en
zich bescheiden en passief voordeden, maar privé wel degelijk van (literaire) ambities
en daadkracht getuigden en deze ook in hun fictie verwerkten.
Ook Van Marxveldt bagatelliseerde haar schrijverschap en deed dit publiekelijk
af als een dameshobby, waarbij ze zich ook haastte eraan toe te voegen dat ze heus
geen ‘echte’ roman zou schrijven: ‘het is heerlijk, allerlei zotheden te schrijven...’
(p. 10). Haar boeken mogen dan op het eerste gezicht ongecompliceerd en zot zijn
en de conventionele verhaallijn van meisje-man-huwelijk volgen, volgens Soeting
projecteert de schrijfster op haar romanpersonages wel degelijk haar eigen wensen
en ambities. Dat is wat Soeting ons in haar biografie wil doen geloven. Ze beroept
zich daarbij
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op de theorie van cultuurwetenschapper Pamela Pattynama die stelt dat in de boeken
van Van Marxveldt een ‘tegenstem’ te ontdekken is die ingaat tegen ‘de
mannelijk-burgerlijke conventies’. Soetings ontleding van Van Marxveldts
zelfpresentatie brengt nieuwe inzichten over Nederlands populairste
meisjesboekenschrijfster. Haar pogingen tot tegenlezen, zoals ze het op zoek gaan
naar de tegenstem in een boek noemt, daarentegen overtuigen niet altijd.

Schrijfambitie
Soeting laat in haar biografie zien hoe Cissy van Marxveldt op twee manieren haar
publieke gezicht kneedde zoals het haar het beste paste. Allereerst is er de al genoemde
discrepantie tussen persoonlijke schrijfambities en publieke uitspraken over haar
schrijverschap. Op 22 november 1908 noteert Setske de Haan in haar dagboek:
En nou dinsdag word ik al 19 en elke dag wordt mijn wensch vuriger en
inniger, dat ik toch eens een boek mag schrijven. O een boek schrijven ik kan er me in verdiepen en me indenken, hoe heerlijk het wezen moet
een boek te kunnen schrijven en ik voel, dat ik het misschien eens kan. (p.
9, onderstrepingen in het origineel)
Waar Setskes vader voor zijn dochter droomt van een carrière als onderwijzeres,
koestert zij zelf een ander toekomstperspectief. Eentje dat ze ook weet te
verwezenlijken. Aanvankelijk ziet haar carrière er allerminst rooskleurig uit. Setske
is weinig succesvol op de hbs. Ze volgt, net als veel meisjes destijds, de driejarige
variant zonder examen te doen. Daarvoor waren haar cijfers domweg te slecht. Een
diploma dat deuren opende voor vervolgopleidingen had ze dan ook niet. Soeting
laat zien hoe Van Marxveldt dit biografische aspect in interviews verdoezelde en
zich eerder à la Joop presenteerde als een vrolijke en rebelse hbs'er. Het feit dat ze
op de hbs had gezeten en dus goede scholing had genoten, was bovendien een bewijs
dat
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ze uit een gegoed milieu kwam - het tweede onderdeel van haar zelfpresentatie,
waarover straks meer.
Na de hbs woont Setske nog drie jaar thuis, zonder werk of opleiding. Ze weet
niet goed wat ze wil en bezit ook niet de papieren voor een vervolgopleiding. Op
aandringen van haar vader vertrekt ze als au pair naar Engeland. Zo kan ze haar
Engels bijspijkeren en zich alsnog kwalificeren voor een moacte Engels. Het wordt
een grote teleurstelling: de vrouw des huizes behandelt Setske als dienstmeid en van
alle beloftes - pianospelen, Engelse en Franse conversatie - komt niets terecht.
Voortijdig verlaat ze het gezin om vervolgens een tijd door te brengen op een
kostschool in Bath. Daar voelt ze zich eindelijk thuis en kan ze cultuur opsnuiven
en haar schrijfambities koesteren.
Echte daadkracht om die te verwezenlijken toont ze echter nog niet. Ze krijgt, via
bemiddeling van een vriendin van haar ouders, de kans om bij de Dragtster Courant
op te klimmen tot journalist, maar deze vergooit ze. Naar eigen zeggen in interviews
omdat ze elk journalistiek talent ontbeerde en te veel fantasie had. Soeting gaat daar
wat makkelijk aan voorbij. Ze besteedt wel uitgebreid aandacht aan contemporaine
beroepskeuzes en meldt dat journalist destijds een geaccepteerd beroep voor vrouwen
was, maar gaat niet verder in op de mogelijke redenen waarom Setske de handdoek
in de ring gooide. Ze meldt alleen:
Misschien stond de journalistiek Setske inderdaad niet aan, misschien ook
had ze genoeg van het werk in de drukkerij, of allebei. Afgezien daarvan
was Drachten niet bepaald een wereldstad, vooral niet in vergelijking met
Coventry en Bath. Maar dat Setske talent voor schrijven had, en dat ze dat
destijds ook zelf vond, is duidelijk. (p. 140)
Soeting is wars van psychologiseren en wil zich strikt aan de feiten1 houden, maar
in dit geval bevredigt dat toch niet helemaal. Aan de ene kant staat ze

1

Helemaal consequent hierin is Soeting overigens niet. Soms speculeert ze wel degelijk. Zo
valt op pagina 95 te lezen: ‘Setske had waarschijnlijk volkomen onrealistische verwachtingen
van haar aanstelling bij het gezin Ellis gehad. Misschien had ze te veel romans als Omhoog
gelezen, want haar grootste grief was dat Mrs. Ellis haar niet als gelijke behandelde, precies
zoals dat de hoofdpersoon uit de roman van Boy-Ed overkomt.’
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te weinig stil bij het gebrek aan ambitie, daadkracht en doorzettingsvermogen van
haar object - Setske had immers haar kans bij de plaatselijke krant kunnen benutten
als springplank naar prestigieuzer werk. Ook haar volgende baantjes als
correspondente in Amsterdam getuigen niet van ambitie en daadkracht. Setske lijkt
niet te weten wat ze wil en maar te doen wat haar voor de voeten komt. Aan de andere
kant constateert de biografe wel erg snel dat Setske kan schrijven. Dat oordeel is
gebaseerd op het dagboek en een lange brief aan haar ouders over de terugreis van
Engeland naar Heerenveen.2 Wat in deze teksten echter vooral opvalt, is dat ze, zoals
Soeting trouwens zelf ook vaststelt, stilistisch zwaar leunen op de meisjesboeken uit
die tijd, zoals die van Tine van Berken, Angela Brazil en Top Naeff. Ze bevatten
nog weinig eigenheid. De echte proeve van talent zou pas later volgen.

Zelfpresentatie
In totaal schreef Cissy van Marxveldt vierentwintig boeken (met als eerste Game and Set! uit 1917 en als laatste Ook zij maakte het mee uit 1946), twee verhalenbundels
en tientallen gepubliceerde korte verhalen. Met deze laatste begon haar carrière. In
het weekblad Panorama verscheen op 18 oktober 1915 onder het pseudoniem Cissy
van Marxveldt haar eerste verhaal, ‘Toen hij weg was’, over een vrouw die in het
handelskantoor van haar man gaat werken als die voor zaken naar Nederlands
Oost-Indië is vertrokken. Daarna levert ze tot in de jaren twintig bijna wekelijks een
kort verhaal aan Panorama.
Interessant is wat Soeting vertelt over het beeld dat Setske creëerde over de keuze
voor haar pseudoniem. Cissy was haar echte voornaam en haar man had er een leuke
achternaam bij verzonnen. Soeting maakt duidelijk dat het eerste niet klopte, dat
Setske en Leo pas in 1916 getrouwd waren en dat die leuke achternaam niet alleen
zomaar leuk was. Met Van Marxveldt (of die naam nu uit haar eigen koker of die
van haar man kwam) koos de schrijfster voor een waas van adellijke status. Zoals
Soeting schrijft: ‘Op zich paste

2

Opvallend is dat Soeting over de latere brieven uit Amsterdam stelt dat deze ‘minder als
schrijfoefening [lijken] te hebben gefungeerd, want daarvoor zijn ze te opsommerig en te
feitelijk’ (p. 144). Dat klinkt naar toeredeneren naar je eigen standpunt.
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“Setske de Haan” keurig in het rijtje onopvallende namen, zoals “Nienke van
Hichtum” en “Tine van Berken”’ (p. 187). Uit fatsoen en bescheidenheid kozen
schrijvende vrouwen destijds voor een pseudoniem. Setske gebruikte deze conventie
om haar sociale achtergrond juist op te poetsen en koos een vlotte en wel opvallende
naam, eentje waarin de adellijke gloed doorklonk van toenmalige hofdame Elisabeth
baronesse Sloet van Marxveld.
Op nog veel meer manieren, zo weet Soeting overtuigend aan te tonen, creëerde
Cissy van Marxveldt in interviews zorgvuldig een hogere maatschappelijke positie
dan de biografische feiten rechtvaardigen. Zo stijgt haar man steevast in rang
(bedrijfsleider van de Bijenkorf in plaats van personeelschef), dikt ze haar hbs-tijd
en verblijf op een Engelse kostschool aan (zo zou ze toelatingsexamen hebben gedaan
voor Cambridge University en daarvoor ‘met vlag en wimpel’ zijn geslaagd), verzint
ze een gouvernante in haar eigen leven en mag ze graag vermelden dat ze in het
‘museumquartier’ woont, op stand dus zogezegd.
Daarnaast suggereert de schrijfster dat de meeste van haar personages naar haar
eigen leven gemodelleerd zijn. ‘Joop, c'est moi’, om het maar eens Flaubertiaans te
zeggen. In werkelijkheid, zo laat Soeting zien, modelleert Van Marxveldt de kunst
niet naar het leven, maar het leven naar de kunst. Joop en consorten komen uit een
veel betere klasse dan Setske zelf; een hogere klasse ook dan gangbaar in de
toenmalige bakvisromans.
Haar man noemen als bedenker van haar pseudoniem hoort bij het conventionele
narratief voor vrouwelijke schrijvers om zich bescheiden op te stellen. Dat is het
tweede gezicht van Van Marxveldts zelfpresentatie. Ze bagatelliseert systematisch
haar eigen inbreng en haar eigen capaciteiten. Zo beschrijft ze de geboorte van Joop
ter Heul weliswaar als een keerpunt in haar carrière - het is inderdaad het boek
waarmee Van Marxveldt haar roem en populariteit vestigde - maar geeft ze alle
credits daarvoor aan de mannen om haar heen, die haar aanspoorden om toch te gaan
schrijven. Zoals ze in een interview uit 1928 zegt: ‘Ik had inmiddels in het pension
Bob, mijn heer en gebieder, al ontmoet... (...) Hij is trouwens mijn stimulant geweest,
die mij tot mijn werk “geïnspireerd” heeft’ (Soeting, p. 324, mijn onderstrepingen).
Je zou ook kunnen zeggen dat Van Marxveldt een fijne neus heeft voor het blad
waarvoor ze wordt geïnterviewd, in dit geval Astra, dat ook in andere
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artikelen het ideaal uitdraagt van ‘werkende vrouwen die toch op en top vrouwelijk
en bescheiden waren gebleven’ (p. 325). Zo zijn de columns van Sylvia Witteman
in Libelle een stuk braver, lieflijker en positief moederlijker dan die in de Volkskrant.
Maar Soeting laat zien dat Van Marxveldt ongeacht het medium volhardt in haar
bescheiden rol, ja, daarin zelfs hardnekkiger en vuriger is dan bijvoorbeeld haar
vriendin Emmy Belinfante-Belinfante. Ze benadrukt keer op keer dat haar schrijverij
puur hobby is, iets wat gebeurt in de verloren uurtjes na het huishouden en als de
kinderen op school zijn. In werkelijkheid was Van Marxveldt lange tijd kostwinner,
in de tijd dat haar man een weinig florerend agentschap in textiel had. Zelfs in zijn
Bijenkorf-tijd (vanaf 1928) verdiende hij niet veel meer dan zijn vrouw.
Het zou zelfs kunnen, maar daarin blijft Soeting impliciet, dat Van Marxveldt
zichzelf extra omlaag haalt, omdat haar man niet echt succesvol is. Door haar eigen
werk te bagatelliseren kan ze verdoezelen dat ze niet alleen uit passie schrijft, maar
ook uit noodzaak, om het gezinsinkomen te spekken. Uit de gehele biografie komt
sowieso een weinig idyllisch plaatje van het huwelijk naar voren. Leo is niet de
succesvolle man die hij lijkt te zijn. Hun kennismaking begint al met een leugen,
namelijk dat Leo vertelt dat zijn ouders in Den Helder wonen, terwijl ze in de
Amsterdamse joodse buurt wonen. Leo Beek wil zich, om hogerop te komen,
ontworstelen aan zijn joodse identiteit. Man en vrouw doen dus ieder op hun eigen
manier en vanuit eigen motieven hun best zich anders voor te doen dan wie ze
werkelijk zijn. Later is Leo zijn vrouw bovendien ontrouw en schroomt hij het niet
haar sieraden en zelfs een bontmanteltje weg te geven aan vriendinnen - een gegeven
dat ze uiteraard ook angstvallig verborgen houdt voor de buitenwereld. Zo onthult
deze biografie een veel treuriger beeld van de schrijfster dan menigeen op basis van
haar jolige boeken - en de interviews met haar - zou bevroeden. Over het gezinsleven,
en Van Marxveldt als moeder, krijgt de lezer overigens weinig te horen. Haar oudste
zoon Ynze zegt in een interview met Opzij-hoofdredacteur Cisca Dresselhuys:
Misschien had ze beter geen kinderen kunnen hebben, dan had ze ten
minste volstrekt haar eigen leven kunnen leiden. Juist het feit, dat ze dat
nu toch ook wel deed, maakt dat ik haar eigenlijk een slechte moeder vind.
Zij had bijvoorbeeld helemaal geen belangstelling voor wat wij
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deden op school. Huiswerk, schoolavonden, het interesseerde haar helemaal
niets. Ze was beslist geen moeder die haar kinderen achter de theepot zat
op te wachten. (p. 18-19)
Daar gaat het door zijn moeder zorgvuldig opgebouwde publieke plaatje van de
perfecte huisvrouw die slechts schrijft als haar gezin haar niet nodig heeft aan
diggelen. De jongste zoon Leo ontkende dit beeld van zijn moeder echter - vanuit
oprechte overtuiging of in een poging de idylle in stand te houden? Wellicht het
laatste, want deze zelfde Leo, vertelde Soeting in haar lezing op 7 april 2017,3
beschuldigde haar van antisemitisme omdat ze schreef dat Leo Beek sr joods was.
Zo wordt het lied van schijn en wezen tot in de volgende generatie volgehouden.

Tegenlezen
‘Van Marxveldt is de literatuurgeschiedenis ingegaan als schrijfster van vrolijke,
luchtige meisjesromans als de Joop ter Heul-serie (1919-1925) en Een Zomerzotheid
(1927)’ schrijft Soeting (p. 11). De biografe toont zich weinig tevreden met dit
gangbare beeld en vindt dat critici, toen en nu, te veel gefocust zijn op deze
succestitels en het latere, serieuzer werk veronachtzamen. Ze doet haar best een ander
perspectief op dit veronachtzaamde werk te werpen. Dat doet ze door een
sociologisch-emancipatoire bril op te zetten die meer gericht is op de vrouw in het
werk (de al eerder genoemde autobiografictie) dan op de literaire merites van de
boeken.
Wat Van Marxveldt in het openbaar niet kon en niet wilde doen, deed ze
in haar werk. In haar romans toonde ze haar literaire talent, en gaf ze haar
hoofdpersonen in al dan niet bedekte termen haar verlangen naar
onafhankelijkheid mee. Joop lijkt zich aan haar man aan te passen, maar
dat is schijn. Babs en Trix vinden voldoening in betaald werk, en Pit en
Dot zetten mannen naar hun hand. (p. 333)

3

De lezing vond plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag tijdens de
IBBY-studiemiddag over jeugdliteratuur.
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Door in het spoor van Pamela Pattynama op zoek te gaan naar de tegenstem in Van
Marxveldts boeken wil Soeting bewijzen dat dit werk niet zo conventioneel en
socialiserend is als vaak gedacht en wel degelijk een emancipatoire functie heeft.
Joop ter Heul is, stelt Soeting in navolging van Pattynama, niet ‘als toegewijde
echtgenote en moeder het nationale culturele geheugen [is] in gegaan, maar als “de
eeuwige en vrouwelijke rebel”’ (p. 22). Dat komt omdat Joop, of ze nu bakvis,
echtgenote, schoondochter of moeder is, alles ironiseert en met een vrolijke blik
beschouwt. Ze is niet weeïg zoet als Joops zus Julie, geen nuf als Joops vriendin
Noortje, maar een vrouw die niet maalt om mode of meningen. Dergelijke ‘storingen’
leggen een tweede verhaal bloot in de tekst, eentje waarin Joop meisjeslezers laat
zien dat ze ‘zelf keuzes kunnen maken voor wat hun toekomst betreft’ (p. 23).
Daarmee voldoet de serie aan de eisen die onder meer Van Lierop-Debrauwer en
Dahrendorf aan het emancipatoire meisjesboek stellen, aldus Soeting (p. 23). Soeting
betoogt dat juist de serieuzere boeken - zoals Kwikzilver, Puck van Holten en Ook
zij maakte het mee, in de kritiek vaak afgedaan als het mindere werk van Van
Marxveldt - door tegenlezen in ere hersteld kunnen worden.
Een bezwaar tegen dit tegenlezen is dat dit bij Soeting louter thematisch gericht
blijft. Waar Pattynama bij Joop ter Heul terecht de ironische stijl erbij betrekt, komt
Soeting daar bij de andere boeken niet aan toe. Reden zou zomaar kunnen zijn, zo
dunkt me, dat die ironische stijl, de originele dagboekvorm van Joop ter Heul of de
speelse afwisseling tussen vrouwelijk en mannelijk perspectief in Een Zomerzotheid
in deze boeken ontbreken. Ofwel, ze blijven literair-stilistisch in de schaduw staan
van de gelauwerde titels. Wie Soetings beschrijving van Van Marxveldts leven leest,
zou daarvoor een simpele verklaring kunnen bedenken: er moet brood op de plank
komen in huize Beek. Is Van Marxveldt een broodschrijver die dankbaar teert op
eerder behaalde - terechte - roem? Soeting stelt die vraag niet.
Contemporaine critici bleven haar ‘domweg’ zien als schrijfster van vrolijke
meisjesboeken alleen, stelt Soeting. Een terecht verwijt. Het lijkt er in elk geval op
dat de receptie van Van Marxveldt gestold was na de lof op Joop ter Heul. Ze kon
niet meer stuk en in alle boeken meenden critici weer die goeie oude Van Marxveldt
te lezen. (Zoals trouwens hedendaagse critici zich ook laten leiden door eerder werk
en daardoor gunstiger gestemd zijn jegens
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de nieuwste Palmen, Kromhout of Lindelauf dan jegens een onbekende grootheid).
Soeting maakt die omissie echter niet goed en werpt zich allerminst op als kritisch
en onbevangen beoordelaar van de boeken. Wat de lezers wel krijgen, zijn uitgebreide
plotbeschrijvingen (soms pagina's lang) van de boeken en daarna een thematische
tegenlezing. Daarbij gaat Soeting vooral op zoek naar de vrouw in het werk en minder
naar de (kwaliteiten van de) schrijfster. Zo leest ze in de Marijke-trilogie (1928-1934)
hoe de schrijfster haar eigen geboorteplaats Oranjewoud ophemelt en het als een
soort Arcadia schetst. In Puck van Holten (1931) leest ze een ‘literaire rectificatie’
van Setskes tijd als au pair in Engeland. In het vervolg op dit boek, De enige weg
(1935), leest ze dan weer een literaire wraak op de ontrouw van Leo Beek door haar
heldin uiteindelijk de knappe, maar onbetrouwbare man af te laten wijzen en te kiezen
voor een degelijke saaie, maar standvastige man. In De Louteringkuur (1929) - naar
mijn smaak overigens beslist ook een literair geslaagde titel van Van Marxveldt vindt Soeting als de tegenstem de schrijfster die zich positioneert als iemand die haar
klassieken kent en als iemand uit de hogere klasse. Soeting presenteert dit boek
overigens als titel voor volwassenen. Dat mag destijds zo geweest zijn, later is de
titel herdrukt in de Witte Ravenpockets en inmiddels staat hij in Picarta te boek als
titel voor 12-15 jaar. Deze ‘afdaling’ in het literaire polysysteem zou interessant
geweest zijn om onder de loep te nemen. In haar inleiding rept Soeting wel over de
polysysteemtheorie (van Even-Zohar en in het Nederlandse taalgebied uitgewerkt
door Ghesquière), maar ze doet er in de verdere biografie weinig mee. Ook
jeugdliteraire studies over dubbelpublieksauteurs en de jeugdliteraire kritiek blijven
onbenoemd. Dat is jammer, want ze had haar verhaal over de rol en plaats van Van
Marxveldt als jeugdboekenschrijfster daarmee meer reliëf kunnen geven. Maar een
literaire waardering en plaatsbepaling is niet waar het Soeting uiteindelijk om
begonnen is.

Leesbaar
Soetings biografie gaat soms gebukt onder een topzware last aan details, alsof ze
daarmee het gebrek aan directe bronnen wil vergoelijken. Tot ver achter de komma
krijgen we te horen hoe het zit met bijvoorbeeld het loon van boerenknechten in en
rond Van Marxveldts geboorteplaats Oranjewoud
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van eind negentiende eeuw of het leven van twee dansende tweelingzusjes die zich
later ontpoppen als fans van Van Marxveldt. Heel vaak voegen die details weinig
toe aan het verhaal over of de interpretatie van de mens achter Van Marxveldt.
Een andere hobbel in het leesplezier is de strikt chronologische volgorde van de
biografie. Daardoor lezen we keer op keer min of meer hetzelfde betoog, over hoe
Cissy in interviews haar eigen leven bij elkaar fabuleert en over hoe je de romans
kunt tegenlezen, dit alles doorsneden met biografische feiten en genoemde
uitweidingen over details. Soetings argument dat de chronologische volgorde nodig
is om onjuistheden in eerdere informatie over Van Marxveldt recht te zetten overtuigt
niet helemaal. Met een thematische opzet had ze hetzelfde resultaat kunnen bereiken
en de lezer herhalingen weten te besparen.
Dat deze iets te lijvige biografie desondanks zeer leesbaar is, komt door de vlotte
pen van Soeting. Daarnaast is deze biografie, ondanks de genoemde bezwaren,
lezenswaardig en werpt ze weliswaar geen nieuw literairkritisch licht op Cissy van
Marxveldt, maar wel op de vrouw achter én in het werk.
Cissy van Marxveldt. Een biografie. Monica Soeting. Proefschrift Rijksuniversiteit
Groningen, 2017.
Zie: http://www.rug.nl/research/portal/files/38906067/Complete_thesis.pdf
Van het proefschrift verscheen onder dezelfde titel een (licht ingekorte)
handelseditie bij uitgeverij Atlas Contact. Deze bevat ook fotomateriaal.
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Een zwerver komt thuis - telkens opnieuw
De klassieke mythe in de moderne jeugdliteratuur
Stijn Praet
In 2014 behaalde Sylvie Geerts haar doctoraat in de Letterkunde met het lijvige
proefschrift Hoe Skylla in een graafmachine veranderde. Daarin tracht zij vanuit een
ideologiekritisch en literair-historisch perspectief de vinger te leggen op een aantal
tendensen die zich de voorbije vijf decennia hebben voorgedaan in de Nederlandstalige
jeugdliteratuur, meer bepaald met betrekking tot het bewerken van verhalen en
verwerken van verhaalelementen uit de klassieke mythologie. De rode draad in deze
dissertatie is de vraag hoe men dergelijke mythebewerkingen kan relateren ‘aan
bredere socio-culturele ontwikkelingen die verband houden met zowel de
jeugdliteratuur, als de receptie van de klassieken’ (p. 4).

Het uitgebreide antwoord dat Geerts hierop formuleert is degelijk onderbouwd, mooi
genuanceerd en zorgvuldig uiteengezet. Stap voor stap en in een helder Nederlands
voert zij de lezer mee op haar academische odyssee. Een vrijblijvend pleziertochtje
is het echter niet: Geerts uitvoerige literatuurwetenschappelijke beschouwingen
vergen een geëngageerde lezer die bereid is om zich door een forse brok theorie en
data te werken alvorens tot de kernbevindingen te komen. Ook de hoofdstuklange
gevalstudies laten zich niet altijd even makkelijk overwinnen, aangezien ze elk een
soms wat overrompelde mix van kleinere onderwerpen en invalshoeken naar voren
schuiven en bij wijze van vergelijking ook voortdurend oscilleren tussen de vele
bewerkingen in het onderzoekscorpus (een negentigtal in totaal). Dit maakt dat het
soms moeilijk is om het bos nog door de bomen te zien. Hoewel

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

230
Geerts steeds nauwgezet te werk gaat bij het beschrijven van haar doelstellingen en
methodes waren wat meer tussentijdse conclusies aan het einde van ieder hoofdstuk
dan ook wenselijk geweest. Dergelijke formele hindernissen, deels eigen aan het
genre van het academische proefschrift, hoeven een positieve evaluatie van het geheel
echter niet in de weg te staan. Hoewel het niet mogelijk is om dit werkstuk afdoende
te condenseren in enkele alinea's wil ik de lezer niettemin een ruwe indruk meegeven,
ook bij wijze van een eerste oriëntering wanneer hij/zij er zelf mee aan de slag wil.
In het eerste hoofdstuk en de vier korte inleidende paragrafen die daaraan
voorafgaan, presenteert Geerts haar onderzoeksvragen en methodologie tegen de
achtergrond van de hedendaagse klassieke receptiestudies, het veelvormige
twintigste-eeuwse mytheonderzoek en recente ideologiekritische benaderingen van
(bewerkingen in) de jeugdliteratuur. Terecht gaat zij er van uit dat de klassieke
mythische ‘preteksten’ (zowel concrete teksten uit de oudheid als de geschreven en
mondelinge verhaaltradities die daaruit zijn voortgevloeid) waarop de bewerkingen
in haar corpus verder bouwen niet zomaar herleid mogen worden tot de dragers van
tijdloze, universele waarheden; eerder dienen ze begrepen te worden binnen de
specifieke historische socio-culturele waardensystemen waarin zij tot stand zijn
gekomen. Bovendien is het zo dat deze preteksten reeds in hun oudst bekende gedaante
erkend moeten worden als meerduidig; niet elke tijdgenoot van Ovidius zal zijn werk
op dezelfde manier gelezen hebben. Dit gaat natuurlijk al even goed op voor moderne
mythebewerkingen. Nu is er in het kielzog van de sociale revoluties van de jaren
zestig het één en ander veranderd op vlak van dominante ideologieën, pedagogische
denkbeelden en de manier waarop onze maatschappij zich verhoudt tot het klassieke
erfgoed. Met Geerts mag men er dus van uitgaan dat deze ontwikkelingen ook hun
neerslag kennen in hoe moderne mythebewerkers geneigd zijn te kijken naar verhalen
uit de oudheid en deze naar hun hand proberen te zetten - al is het maar door
welbepaalde betekenislagen die al in de preteksten zelf lijken te worden gesuggereerd
meer of minder te benadrukken. In de hoofdstukken die volgen, laat Geerts regelmatig
haar persoonlijke voorkeur voelen voor bewerkingen die zij bestempelt als
‘progressief’. Dat haar invulling van dit begrip geworteld is in wijdverbreide
hedendaagse opvattingen over wat sociaal vooruitstrevend is, dan wel behoudsgezind
of zelfs regressief, wordt snel duide-
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lijk: zowel de herziening en flexibilisering van genderidentiteiten als de hervorming
en afbouw van traditionele autoriteit- en machstructuren (volwassene/kind,
auteur/lezer, meester/leerling man/vrouw, etc.) krijgen door haar discours heen een
positieve rol toebedeeld, zowel expliciet als impliciet.
In hoofdstuk twee worden het onderzoekscorpus en de voornaamste diachrone
tendensen die zich daarin voordoen in kaart gebracht. Eerst legt Geerts uit welke
zoekmethodes en criteria zij heeft gehanteerd bij het opsporen en classificeren van
de bewerkingen. Daarna beargumenteert ze op basis van een kwantitatieve en
statistisch gepresenteerde analyse dat men vanaf het midden van de jaren negentig
een toename kan waarnemen in het aantal nieuwe Nederlandstalige jeugdliteraire
mythebewerkingen, met als piekperiodes 1994-2000 en 2007-2009.
Verhoudingsgewijs overschrijdt deze toename veruit de meer algemene stijging in
het aantal verschenen jeugdboeken. Vervolgens belicht Geerts enkele opvallende
evoluties inzake de gemiddelde minimumleeftijd van de bedoelde lezer (stijgend
vóór het midden van de jaren negentig, dalend erna), de populariteit van bepaalde
preteksten (mythes over helden en hoogmoed op kop), en de recente opkomt van
zogenaamde mishmash-bewerkingen waarin op een minder rechtstreekse manier
wordt omgesprongen met klassieke preteksten en daarnaast ook verwezen wordt naar
heel andere culturele tradities. Tot slot worden deze evoluties alvast onderworpen
aan een eerste verkennende analyse die is toegespitst op de peri- en co-tekstuele
onderdelen in het corpus, zoals titels, inleidingen, flapteksten en illustraties, die
immers het eerst in het oog springen.
Het derde hoofdstuk is geheel gewijd aan adaptaties van de Odyssea, dé mythische
pretekst die vanaf 1970 met de grootste regelmaat is naverteld. De aanhoudende
populariteit van deze pretekst in de jeugdliteratuur is volgens Geerts voor een
belangrijk deel te wijten aan zijn avontuurlijke en fantastische karakter, hetgeen
inderdaad ook sterk aanwezig blijft doorheen het onderzoekscorpus. Vanaf de jaren
zeventig beginnen bewerkers zoals Juul Bovée (1973) zich langzaamaan te wagen
aan elementen van maatschappelijk realisme en literatuursocialisatie (de
bewustmaking bij de lezer van het literaire erfgoed). De meest ingrijpende kanteling
vindt echter plaats in de jaren negentig, met het inhoudelijk en formeel experimentele
werk van ‘visionair jeugdauteur’ (p. 211) Imme Dros. In haar versie van Odysseus'
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omzwervingen (1994) schotelt Dros de lezer niet alleen levensfilosofische vragen
voor, zij vertroebelt ook de traditionele grenzen tussen jeugd- en volwassenliteratuur
door gebruik te maken van relatief gesofisticeerde literaire technieken. Deze hang
naar het experimentele treedt nog meer op het voorplan in recentere
mishmash-bewerkingen als Peter Van Olmens De kleine Odessa (2009 en 2013),
Mieke Versyps Soepletters (2012) en Simon Van der Geests Dissus (2010) - waaraan
ook de graafmachine in de titel van Geerts' proefschrift refereert. Niet langer gaat
het hier om rechtlijnige navertellingen, maar om relatief nieuw ogende verhalen (en
illustraties). Daarin worden structuren en elementen uit het homerische epos speels
getransformeerd en overgeheveld naar zowel alledaagse als magische werelden (van
een Gents-Turkse buurt tot Scribopolis), en ook losjes gecombineerd met een bonte
mengeling van elementen uit heel andere preteksten, zowel canoniek als populair
(van Franz Kafka tot Will Tura). Dergelijke postmoderne bewerkingen nodigen de
lezer uit zich vragen te stellen bij de aard en autoriteit van dat befaamde literaire
erfgoed waarmee ze zelf zo speels omspringen. Vanuit deze panoramische gevalstudie
van Odyssea-bewerkingen, komt Geerts tot drie grote opeenvolgende en overlappende
fases in haar corpus: didactisch-ontspannend (vanaf 1970, cf. Bovée),
filosofisch-literair (vanaf ca. 1995, cf. Dros) en speels-subversief (vanaf ca. 2000,
cf. Van der Geest).
In hoofdstuk vier neemt Geerts een aantal ‘mythische rebellen’ onder de loep die
met wisselend succes proberen te ontsnappen aan de beperkingen van hun/het bestaan.
Daarbij gaat zij na hoe de bewerkingen in haar corpus zich verhouden tot
(verschuivingen in) maatschappelijke ideeën omtrent, enerzijds, de machtsrelaties
tussen volwassenen en jongeren, en anderzijds, het daarbij aansluitende vermogen
van die laatsten om om te gaan met zogenaamd ‘volwassen’ thema's. Een eerste
groep teksten die zij bespreekt betreft de personages Icarus, Phaëton en Arachne.
Terwijl de twee knapen de raad van hun vaders in de wind slaan en dit met hun leven
moeten bekopen, meent het sterfelijke meisje Arachne zich in een wedstrijd te mogen
meten met de godin Athena en wordt ze als straf veranderd in een spin. Verhalen als
deze hebben zich in de jeugdliteratuur keer op keer geleend voor het herbevestigen
van de oppositie tussen de onwetende jongere en de wijze volwassene wiens taak
het is de jeugd in het gareel te houden. Daartegen-
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over plaatst Geerts navertellingen van onder andere Michael De Cock (2010) en
Marcel Roijaards (2012) die de aloude moraal van hoogmoed en val,
ongehoorzaamheid en straf, proberen te nuanceren of onderuit te halen. Zo krijgt de
onbezorgde overmoed van een Icarus in hun werk het statuut van een (in dit geval
tragische) trek die inherent is aan de jeugd en overigens een zekere schoonheid bezit
die men ook terugvindt in personages als Peter Pan en Pippi Langkous. In het tweede
deel van het hoofdstuk heeft Geerts het over onderwerpen die binnen de jeugdliteratuur
lange tijd als taboe zijn ervaren, dit in de veronderstelling dat de ‘onwetende’ en
‘onschuldige’ jonge lezer er geen weg mee zou weten: seksualiteit, geweld en dood.
Geerts laat zien hoe schrijvers als De Cock (2011), Patrick De Rynck (1997) en Els
Pelgrom (2007) hun publiek intussen wel wat anders inschatten en er niet voor
terugdeinzen onderwerpen aan te snijden als incest, infanticide, patricide (cf. de
Grieks-Romeinse kosmo- en theogonie), en de finaliteit van de dood en het verlies
dat daarmee gepaard gaat (cf. Orpheus en Eurydice).
In hoofdstuk vijf buigt Geerts zich over problematische en problematiserende
genderrepresentaties, met als beginpunt klassieke preteksten waarin de vrouw nu
eens wordt verbeeld als verdorven drager van schuld, dan weer als passief slachtoffer.
Eerst behandelt zij de figuur van Pandora, wiens verhaal tot de minst populaire
vertelstof van het corpus behoort. De uitgesproken misogynie van de meest canonieke
preteksten in het werk van Hesiodus, waarin de eerste vrouw Pandora doelbewust
wordt geschapen als een gesel voor de mensheid, heeft daar ongetwijfeld mee te
maken. In navertellingen zoals die van Frans Ramon Boschvogel (1978) en Cobi
van Mourik (1984) blijft de misogyne toon echter ondubbelzinnig bewaard en zelfs
versterkt, met Hanny Lim (1976) als een vroeg buitenbeentje. Vanaf de hausse van
de jaren negentig ondernemen meer bewerkers pogingen om de negatieve
karakterisering van Pandora af te zwakken, terwijl anderen er net voor kiezen om de
lezer ervan bewust te maken dat dit traditionele verhaal inderdaad bevooroordeeld
is ten opzichte van vrouwen (bv. Karel Verleyen, 2000; Pelgrom, 2007). In het tweede
deel van het hoofdstuk bekijkt Geerts adaptaties van episodes uit Ovidius'
Metamorfosen die handelen over aanranding (Europa, Salmacis, Daphne, Philomela,
etc.). Tot in de jaren negentig wordt de seksuele agressie in deze navertellingen
doorgaans verbloemd of geromantiseerd, waarbij het perspectief van de man als
actieve jager
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wordt bevestigd. In het nieuwe millennium nemen zij al vaker de gedaante aan van
onthutsende verkrachtings- en kidnappingsverhalen die de lezer vragen zich te
identificeren met het vrouwelijke slachtoffer (bv. Luc Cielen, 2009). Daarnaast krijgt
men bewerkingen waarin de actief-passiefverhouding tussen de mannelijke en
vrouwelijke personages wordt opengebroken (bv. Dros, 2004; Michael De Cock,
2011) en er vanuit een genderoverschrijdende insteek wordt nagedacht over de
moeilijke rol van drift en verlangen in het menselijke bestaan.
Een kleine bedenking die men zich bij dit hoofdstuk (maar ook bij de andere) kan
maken: zoals ook Geerts zelf meermaals aangeeft, zou het wel heel kortzichtig en
gemakzuchtig zijn klassieke mythische preteksten zoals de Metamorphosen
automatisch af te willen doen als sociaal en ideologisch achterhaald, simpelweg
omdat zij het product zijn van een cultuur die ons voor een groot stuk vreemd is
geworden. Toch bestaat de benadering van vele moderne mythebewerkers er net in
hun antieke modellen in een kritisch licht te stellen. Het lijkt mij een gemiste kans
dat Geerts als classica niet heeft geprobeerd de rollen ook even om te draaien; immers,
niet zelden blijken deze millennia-oude teksten, beschouwd binnen hun eigen
literairhistorische context, zeer genuanceerd, actief problematiserend, en zodanig
artistiek en ideologisch subversief dat hun moderne bewerkers in vergelijking soms
heel braafjes en maatschappelijk conventioneel ogen...
Geerts sluit haar proefschrift af met wat het midden houdt tussen een bijkomende
gevalstudie en een samenvattende conclusie. Aan de hand van adaptaties van de Ilias
overloopt zij nogmaals de grote ontwikkelingslijnen in haar corpus. Daarna voorziet
zij de lezer in de bijlagen nog van een handig overzicht van 1) de verschillende
mythetypes die zij zelf onderscheidt, 2) alle titels in het onderzoekscorpus (inclusief
categorisatie naargelang leeftijd, pretekst, mythetype en bewerkingstype), en 3) de
frequentie waarmee mythische preteksten van jaar tot jaar aan bod komen in de
jeugdliteraire bewerkingspraktijk.
Hoe Skylla in een graafmachine veranderde is door de eigen inhoudelijke rijkdom
dan wel niet altijd even overzichtelijk, toch kan dit proefschrift gelden als een nieuw
standaardwerk over klassieke mythebewerkingen in de Nederlandstalige
jeugdliteratuur, en het biedt ook een stevige basis voor verder
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onderzoek met als mogelijke aandachtspunten jeugdliteraire mytheadaptaties in een
ruimere Europese context, de onderlinge verhouding tussen klassieke
mythebewerkingen voor jongeren en volwassenen, etc.
Hoe Skylla in een graafmachine veranderde: De receptie van de klassieke mythologie
in de Nederlandstalige jeugdliteratuur van 1970 tot vandaag. Sylvie Geerts.
Dissertatie Universiteit Gent, 2014. Online open access.
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Levi's eerste kerstfeest
Verpakt in antisemitisme
Jacques Dane
Levi's eerste kerstfeest, de dissertatie over jodenbekering in zevenenzestig
protestants-christelijke en dertien rooms-katholieke jeugdverhalen in de periode
1792-2015 waarop historicus Ewoud Sanders op 3 maart 2017 aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen promoveerde, kreeg ongekend veel persaandacht. Niet
alleen de protestants-christelijke pers - het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands
Dagblad - maar ook ‘wereldse’ kranten berichtten uitgebreid over Sanders' onderzoek.
Op het eerste gezicht is dit frappant: dissertaties over kinderboekengeschiedenis
hebben in de ogen van kritische krantenredacties vaak weinig nieuwswaarde. Een
bespreking in het boekenkatern is nog wel eens een optie, maar voorpaginanieuws
is méér dan opmerkelijk. Opschudding over zondagsschoolboekjes? Wat was er aan
de hand?

Het zondagsschool- of kerstboekje: ‘ondraaglijke dufheid’
Voor het protestants-christelijke onderdeel van Sanders' dissertatie is de zondagsschool
van fundamentele betekenis. Via deze vrijwillige vorm van religieonderwijs kregen
de meeste kinderen de boekjes over jodenbekering in handen. Sanders staat uitgebreid
stil bij de waardering van deze kinderlectuur door professionele lezers van de verhalen:
Wat was volgens een dominee, een theoloog of een andere vertegenwoordiger binnen
het protestantisme de functie van zondagsschool- of kerstboekjes? Op welke gronden
werd een boekje goed- of afgekeurd? Oorsprong en doel van de zondags-
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school echter komen nauwelijks aan de orde, terwijl dit onderdeel van cruciaal belang
is voor het kunnen plaatsen van Sanders' corpus boekjes over jodenbekering. Wat
waren de uitgangspunten van de zondagsschoolbeweging?
In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide de zondagsschool uit van een
klein mosterdzaadje tot een reusachtige boom, zoals in de Bijbelse gelijkenis staat
beschreven (Mattheüs 13, 31-32). In de vele gedenkboeken uit christelijke kring,
celebratory history van de eerste orde, wordt deze internationale
evangelisatiebeweging vaak getypeerd als ‘de redder van verdoolde zielen’. Volgens
de oorspronkelijke uitgangspunten was bekering van de arme, ongelovige medemens
het hoofddoel.
Na enkele kleinschalige initiatieven werden in Nederland in 1865 de hervormde
Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging (NZV) en in 1871 het gereformeerde
‘Jachin’ opgericht. Op vrijwillige basis verzorgden kerkelijk actieve vrouwen en
mannen wekelijks op zondag, na de kerkdienst of in de middaguren, door het gehele
land een les waarin de Bijbel, de Tien Geboden en religieuze liederen centraal stonden.
De omschrijving van de ideale zondagsschoolleerling was een terugkerend
onderwerp bij de hoofdbesturen. In De psychologie van het zondagsschoolkind (1921)
formuleerde Jachin-bestuurslid G. Ch. Aalders (1880-1961) kort en krachtig wat het
ideale publiek van de zondagsscholen zou moeten zijn: ‘Wij zijn van overtuiging dat
niet alle kinderen op de Zondagsschool behooren, maar bepaaldelijk die kinderen,
welke komen uit gezinnen, waar de gezegende naam van onze Heiland niet wordt
gekend en aangeroepen als de eenige naam waardoor wij moeten zalig worden.’
Kinderen uit onkerkelijke gezinnen, dát was de belangrijkste doelgroep van het
zondagsschoolwerk.1 Maar liep deze theorie ook in de pas met de praktijk?
Uit onderzoek van Jachins hoofdbestuur bleek dat de meeste gereformeerde
zondagsscholen bevolkt werden door kinderen uit kerkelijk belijdende gezinnen.
Sporadisch bezochten randkerkelijke kinderen deze vorm van religieus onderwijs.
Leerlingen afkomstig uit de ongelovige rafelrand van de samenleving - de
belangrijkste doelgroep - waren een zeldzaamheid. Dit ‘preken voor eigen parochie’
werd weliswaar als een probleem gezien, maar

1

G.Ch. Aalders, De psychologie van het zondagsschoolkind. Referaat gehouden op 30 juni
1921 voor de vereeniging JACHIN. Baarn, 1921, p. 2.
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weerhield de besturen er niet van op grote schaal door te gaan met het wekelijkse
zondagsschooluurtje. Talloze gereformeerde en hervormde kinderen die doordeweeks
op de christelijke dagschool zaten en dagelijks thuis voorgelezen werden uit de
(kinder-)bijbel, bezochten ook wekelijks de zondagsschool. Het jaarlijkse hoogtepunt
was het kerstverhaal, met warme chocolademelk en een speculaasje. Na afsluiting
kregen de kinderen als geschenk een zondagsschoolboekje mee naar huis.
In Lust en leerling (2001), het overzichtswerk van P.J. Buijnsters en L.
Buijnsters-Smets over de geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de
negentiende eeuw, wordt gesteld dat er rond de eeuwwisseling jaarlijks door de
Nijkerkse uitgeverij Callenbach rond de 200 à 250.000 kerstboekjes werden verkocht.
Een ongekend hoog verkoopcijfer voor een Nederlands uitgeversbedrijf van rond
1900. Waar mogelijk reconstrueert ook Sanders oplagecijfers en herdrukken. Trust
in numbers, harde cijfers, in kringen van boekwetenschappers is dit een methode om
het belang van een onderwerp te benadrukken. De vraag is of het getal alles zegt.
De door Buijnsters-Smets gepresenteerde verkoopcijfers worden echter meteen
ontzenuwd: ‘Maar voor de buitenwacht hebben deze “Callenbachjes” met hun
roodlinnen ruggetjes een imago van ondraaglijke dufheid: steeds weer dezelfde op
belerende toon gestelde bekeringsgeschiedenissen en kerstverhalen met hun opgelegde
blije afloop.’2 Dit is een duidelijke diskwalificatie van zondagsschoolboekjes als
bron voor de geschiedenis van het kinderboek. Desalniettemin was Levi's eerste
kerstfeest, waarin de ‘Callenbachjes’ uitgebreid aan de orde komen, in 2017
voorpaginanieuws.

Actuele geschiedenis: ‘belofte van bekering’
Sanders ontdekte dat de productie van verhalen en boekjes over jodenbekering niet
in 1940 stopte. Na de verschrikkingen van de Holocaust was de verwachte breuk in
dit (sub-)genre niet gekomen. Tijdens zijn zeer grondige speurtocht naar
(kinder-)verhalen over christenen die er heilig van overtuigd waren dat joden bekeerd
moesten worden - anders zouden zij, Gods eigen uitverkoren volk, verloren zijn vond hij tot zijn verbazing ook eigentijdse

2

P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smet, Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse
Kinderboek in de negentiende eeuw. Zwolle, Waanders Uitgevers, 2001, p. 351.
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kinderboekjes. De reformatorische uitgeverij Den Hertog in Houten gaf nog in 2015
de zesde druk uit van De zoektocht van Lea Rachel (1999) van M.H. Karels-Meeuse,
een boekje waarin tal van stereotyperingen (haakneus, zware wenkbrauwen, zwarte
baard,) en joodse (scheld-)woorden voorkomen. Rachels vader heeft bijvoorbeeld
een grondige hekel aan gojims, ‘vuile christenen’, en spuwt op de grond als hij het
woord ‘christen’ in de mond neemt. Binnen het reformatorische volksdeel werden
bij de verschijning geen kritische vragen gesteld over de inhoud van De zoektocht
van Lea Rachel. Het boekje werd zelfs positief besproken en als een ‘aangrijpende
getuigenis’ voor kinderen aanbevolen. De buitenwacht raakte na verschijning van
Levi's eerste kerstfeest niet uitgesproken over de antisemitische elementen in De
zoektocht van Lea Rachel.
Karels-Meeuse zelf was zich voor het losbarsten van de media-aandacht
waarschijnlijk van geen kwaad bewust en had met haar kinderboek een ‘hoger doel’
voor ogen. Wat dit laatste betreft is zij een uitgesproken representant van de historisch
gewortelde (blinde) liefde voor de joodse medemens, ‘Gods eigen volk’. Deze
overigens oprechte liefde - waarom zouden we hier aan twijfelen - wordt gevoed
door een ongekende, allesoverheersende zendings- en bekeringsijver, die uiteindelijk,
als je er van buitenaf naar kijkt, geen échte liefde is voor de joodse medemens als
‘jood’, maar voor de joodse medemens als ‘belofte van bekering’. Voor dit heilige
bekeringsdoel wordt geen enkel afschrikwekkend (stijl-)middel geschuwd.
Voorgangers van Karels-Meeuse voerden in hun verhalen zelfs joodse opvoeders
op, die hun naar het christendom overgelopen kroost zwaar mishandelden; in
katholieke boekjes werden kinderen zelfs gekruisigd of in een oven gestopt.

Vragen: ‘kaffers’, ‘pindachinezen’, ‘zigeuners’
Wat in de media-aandacht de boventoon voerde, was het antisemitische karakter van
de dertien katholieke en zevenenzestig protestantse verhalen die Sanders heeft
opgespoord en geanalyseerd. Begrijpelijk. Door een hedendaagse bril bezien zijn
deze verhalen afkeurenswaardig, schandelijk, verwerpelijk. Soortgelijke verhalen
over huidige minderheden en vluchtelingen zouden - hopelijk - evenveel collectieve
afschuw oproepen.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

240
Een sterk punt van Sanders' proefschrift is de door hem geschetste historische context,
die de status en de invloed van de vooroorlogse boekjes deels nuanceert. Zowel
joodse als niet-joodse tijdgenoten leverden kritiek op de onrealistische
bekeringsgeschiedenissen en de goedbedoelde, maar in de kern beledigende
‘hoffelijkheid’ jegens de joodse minderheid in Nederland. Ook de wijze waarop
dominees en andere gelovigen met, ongetwijfeld de beste bedoelingen, hun joodse
medemensen probeerden te bekeren, werd met argusogen bekeken. De Rotterdamse
‘Jodendominee’ J. van Nes (1886-1949) bijvoorbeeld organiseerde uitstapjes naar
Diergaarde Blijdorp en trakteerde op pannenkoeken: een beproefde methode om
kinderen mee te krijgen, zoals de vergelijkbare uitdeling van winterkleding en
voedselbonnen door de diaconie onder de allerarmsten. Van Nes kreeg tot zijn woede
het predicaat ‘kinderlokker’. Terwijl het Nieuw Israelitisch Maandblad (1921)
waarschuwde voor zijn Messiasbode, het zendingsmaandblad onder de joden:
Ouders! Begrijpt ge ten volle het gevaar, dat u en uw kinderen dreigt? Ds.
v. Nes zal er wel voor zorgen dat zijn persproduct in grooten getale onder
de Joden verspreid wordt. Zorgt gij er dan voor, verzoek, ja, bid ik u, dat
het onmiddellijk vernietigd wordt en nooit in handen uwer kinderen komt.
Is Ds. v. Nes sterk in het beramen van listige plannen, weest gij nog sterker
om die te doorzien en te verijdelen. Behoedt uw kinderen voor het gevaar,
dat er schuilt in die onschuldige (?) lectuur. (Geciteerd door Sanders, p.
31 )
Levi's eerste kerstfeest is een belangwekkende studie en smaakt naar meer, maar
roept ook tal van andere vragen op (die Sanders overigens zelf formuleert). Hoe
verhouden deze bekeringsverhalen zich tot de talloze andere zondagsschoolboekjes,
maar ook schoolboeken over bijvoorbeeld ‘kaffers’, ‘pindachinezen’, ‘zigeuners’ en
verschoppelingen in eigen land? Een willekeurig voorbeeld uit 1939: in de
docentenhandleiding bij een filmstrook - een voorloper van de diaserie - over
Nieuw-Guinea worden Papoea's getypeerd als een laagstaand en moeilijk te bereiken
ras.3 Papoea's zijn ‘vreselijk vuil, ze wassen zich nooit en verspreiden een
onaangename geur.

3

Chr. Alten, Nieuw-Guinea A. Land en Volk. Docentenhandleiding filmstrook. Serie: Ons
Zendingsonderwijs. Nijmegen, Projectie Onderwijs Centrale, 1939.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

241
[...] Alles samen genomen genoeg, om de leerling te doen inzien, dat het werk onder
deze mensen grote opoffering en geloofsmoed vereist.’
Sanders merk terecht op: ‘Het zou interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre
de patronen in die bekeringsverhalen overeenkomen met of afwijken van de
jeugdverhalen over jodenbekering’ (p. 127).
Zoals de oorspronkelijke zondagsschoolgedachte eigenlijk een faliekante
mislukking was (preken voor eigen kinderparochie in plaats van bekering van
ongelovige straatschoffies), zo kan ook de zending onder de joden als een zeperd
van de eerste orde worden gezien: het aantal tot het christendom bekeerde joden was
waarschijnlijk verwaarloosbaar; dominees waren daar zelf ook eerlijk over, zo toont
Sanders aan.
Waar kwam die ambitieuze bekeringsdrang vandaan? Welke drijfveren lagen hier
aan ten grondslag? Waarom ging men er, ondanks de bedroevend stemmende
resultaten, toch decennialang mee door? Werden deze boekjes überhaupt gelezen?
Soortgelijke, veelomvattende vragen - die nauwelijks door Sanders beantwoord
worden - kunnen ook gesteld worden bij een ander recent proefschrift, Voor het
hoogste het beste (2014), een doorwrochte studie over religieuze traktaatjes in
Nederland gedurende de periode 1913-1959 van Katinka Fikse-Omon. De meeste
traktaatjes, op straat uitgedeelde evangelisch vlugschriften voor volwassenen en
kinderen, werden dikwijls ongelezen weggegooid, zoals heden ten dage het lot is
van De Wachttoren, het clubblad van de Nederlandse afdeling van Jehova's Getuigen.
Het echtpaar Buijnsters-Smets diskwalificeerde de zondagsschoolboekjes in 2001
onterecht als ondraaglijk duffe bekeringsgeschiedenissen. Want voor wie waren ze
dat? Voor de professionele lezers? Voor de kinderen die ze cadeau kregen? De
buitenwacht? We weten het niet. Levi's eerste kerstfeest toont in ieder geval aan dat
de inhoud van deze zouteloze zondagsschoolboekjes anno 2017 beroering teweeg
kan brengen. Wie had kunnen bedenken dat kinderboekengeschiedenis, de
verschoppeling van de hedendaagse wetenschap, zo actueel en belangwekkend kan
zijn?
Levi's eerste kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015. Ewoud
Sanders. Nijmegen, Vantilt, 2017.
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Over de auteurs
Annette de Bruijn
Is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Gender en
Diversiteit van de Universiteit Maastricht. Ze promoveerde in 2015 op een proefschrift
over de verwerving van culturele geletterdheid via kinderpoëzie bij kinderen in het
basisonderwijs (Zin in poëzie, deel van het NWO project ‘Emergent Cultural Literacy:
Assimilating Children's Literature’). In haar huidige onderzoek kijkt ze naar de
verwerving van verschillende genres bij kinderen in het basisonderwijs, met specifieke
aandacht voor culturele diversiteit, interacties tussen tekstuele en contextuele factoren,
en de rol van kinderen in wetenschappelijk onderzoek. Ze publiceert en presenteert
haar onderzoek via verschillende nationale en internationale kanalen, en bespreekt
kinderpoëziebundels.

Jacques Dane
Is historicus en promoveerde in 1996 bij Algemene Pedagogiek (Rijksuniversiteit
Groningen) op een onderzoek naar populaire leescultuur en opvoeding in
protestants-christelijke gezinnen (1880-1940). In dit onderzoek speelden de
zondagsschool en het kerstboek een belangrijke rol. Hij is conservator bij het
Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht. Dane is biograaf van de protestantse
kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst (1979-1963).

Allard Feddes
Is universitair docent aan de afdeling Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Feddes is sociaal psycholoog met een specialisatie op het ge-
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bied van conflict en samenwerking tussen sociale groepen. Feddes doet onder meer
onderzoek naar de ontwikkeling van vooroordelen, stereotypering en discriminatie.

Sophie Knape
Is werkzaam voor een stichting in het Nederlands Onderwijs die is gericht op de
sociale ontwikkeling van kinderen. Knape is sociaal psycholoog met interesse in de
werking van voorlichting, verhalen en intercultureel contact tussen kinderen. Eerder
deed Knape onderzoek naar de werking van angstaanjagende voorlichting op rokers.

Jesse Korshuize
Is in 2013 afgestudeerd aan de masteropleiding Jeugdliteratuur van Tilburg University
met een onderzoek naar de poëtica van Ted van Lieshout. Na de studie was ze
werkzaam als redacteur bij een kinderboekenuitgeverij. Sinds 2015 is ze
verantwoordelijk voor de afdelingen kinderboeken en young adult-literatuur van
boekhandel H. de Vries Boeken in Haarlem. In 2014 en 2016 nam ze deel aan de
jury van de Jenny Smelik IBBY-prijs.

Rindert Kromhout
Begon op zijn zestiende te schrijven en in 1978 werd er voor het eerst een verhaal
van hem gepubliceerd in Donald Duck: ‘Het drakenhuwelijk’. Sinds 1982 is hij
schrijver van beroep. Diverse boeken van hem werden door de Griffeljury en door
de Kinderjury bekroond. Voor Soldaten huilen niet ontving hij zowel de Thea
Beckmanprijs als De Gouden Lijst. Rindert schrijft boeken voor alle leeftijden en
veel van zijn boeken zijn vertaald, onder andere in het Duits, Deens, Zweeds, Frans,
Spaans, Portugees, Catalaans, Italiaans, Japans en Koreaans.
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Nasim Miradi
Verloor op jonge leeftijd al haar hart aan het maken van theater en nog steeds is dit
een van de dingen die ze het liefst doet. Door onder andere haar werkzaamheden als
producent en teamleider voor mediafestival Cinekid, heeft Miradi zich door de jaren
heen ontpopt als een inspirerende zakelijk leider binnen de culturele sector. Dit doet
ze ook bij ROSE stories, waar ze het zakelijke combineert met projecten waar ze
helemaal achter staat.

Sjoerd-Jeroen Moenandar
Promoveerde in 2012 op een proefschrift over ontmoetingen met moslims in de
Nederlandse literatuur en het publieke debat. Sindsdien doet hij onderzoek naar hoe
storytelling en life writing functioneren in de samenleving en professionele praktijken.
Recente publicaties over dit onderwerp zijn onder andere Stories of Becoming: The
Use of Storytelling in Education, Counselling and Research (geredigeerd samen met
Lynn Wood, 2017) en een speciaal nummer (11:1) over narratief verzet van Global
Media Journal/Australian Edition (geredigeerd samen met Hart Cohen en Rachel
Morley, 2017).

Ine Muys
Werkte in 2016 aan een bachelorscriptie over natuur in stedelijke kinderliteratuur.
Momenteel volgt ze de master Jeugdliteratuur aan Tilburg University en recenseert
ze kinder- en jeugdboeken voor MappaLibri. Daarnaast is ze medewerker van Lexicon
van de Jeugdliteratuur, redacteur van de website Boekenzoeker en lid van de
nominatiecomités van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen.

Anne Neutelaers
Studeerde Taal- en Letterkunde Nederlands en Engels aan de Vrije Universiteit
Brussel, met als afstudeerrichting postkoloniale literaturen in het Engels. Daarna
behaalde ze een postgraduaat in de Scandinavistiek aan de Universiteit Gent. Haar
scriptie was een postkoloniale lezing van de Pippi Langkousboeken.
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Stijn Praet
Studeerde Engels-Latijn, Vergelijkende moderne letterkunde, en Literary Studies
aan de Universiteit Gent. In 2014 behaalde hij zijn doctoraat in de letterkunde met
een proefschrift over de relatie tussen premoderne Latijnse teksten en het
(vroeg-)moderne sprookjesgenre. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker
en docent Latijnse literatuur aan Stockholm University. In 2018 verschijnt zijn boek
Fairy Tales and the Latin Tradition: The Case of the Donkey Prince bij Wayne State
University Press (Detroit).

Tiny la Roi
Richt zich in haar advies- en onderzoekspraktijk Lezenslust op leesbevordering en
literatuureducatie voor jong en oud. Recenseert, onderzoekt, ontwerpt
leesbevorderingsprojecten en voert deze uit. Streeft daarbij naar het verbinden van
generaties en maatschappelijke instellingen, zoals (lokale) overheid, bibliotheek,
welzijnsorganisaties en onderwijs. Was lid van de selectiecomités van de Tiplijst
Kinderjury 2016 en 2017 en de kerntitels van de Kinderboekenweek 2016 en 2017.

Bea Ros
Is zelfstandig tekstschrijver en journalist en publiceert over onderwijs, cultuureducatie
en (jeugd)literatuur. Ze is onder meer redacteur van Leesplein 15+, een website van
de KB over jongerenliteratuur en wetenschapsredacteur bij onderwijsvakblad
Didactief. Ze schreef voor Een land van waan en wijs de hoofdstukken over jongensen meisjesboeken en over historische jeugdboeken. Ze werkt als buitenpromovenda
van de Radboud Universiteit aan een onderzoek naar de jeugdliteraire kritiek in
dagbladen in de periode 1950-2015.

Eline Rottier
Maakte van haar liefde voor kinderboeken haar vak. Op haar website boekwijzer.com
verschijnen dagelijks kinderboekentips, interviews met kinderboekenschrijvers en
mooie filmpjes.
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Linda van Scherrenburg
Is afgestudeerd aan de masteropleiding Jeugdliteratuur van Tilburg University en
publiceert regelmatig in Literatuur zonder leeftijd. Zij heeft ruim anderhalf jaar in
De Utrechtse Kinderboekwinkel gewerkt en is tegenwoordig fulltime bureauredacteur
bij uitgeverij Unieboek | Het Spectrum (kinder- en jeugdboeken van Van Holkema
& Warendorf en Van Goor).

Jan Van Coillie
Is hoogleraar Nederlandse taalbeheersing aan de faculteit Letteren van de KU Leuven
campus Brussel, waar hij ook Jeugdliteratuur en Jeugdliteratuur in vertaling doceert.
Hij publiceerde talrijke artikelen en boeken over kinderpoëzie, de geschiedenis van
de jeugdliteratuur, sprookjes, jeugdliteratuur in vertaling, adaptaties voor de jeugd
en schrijfvaardigheid. Hij is ook actief als recensent, vertaler en auteur.

Sara Van den Bossche
Universitair docent Jeugdliteratuur aan Tilburg University. Haar proefschrift
(Universiteit Gent, 2015) belicht de canoniseringsprocessen rond het oeuvre van
Astrid Lindgren in Vlaanderen en Nederland. Ze doet onderzoek naar en publiceert
over culturele identiteit en diversiteit, canonisering, adaptatie, en Zweedse
jeugdliteratuur in vertaling. Ze is lid van de redactie van Literatuur zonder leeftijd
en van de adviesraad van Barnboken. In 2014 kwam Neverending Stories: Adaptation,
Canonisation and Ideology in Children's Literature (Academia Press) uit, dat ze
samen met Sylvie Geerts redigeerde. In 2016 zat ze de jury van de Jenny Smelik-IBBY
prijs voor, in 2017 is ze voorzitter van de jury die het Charlotte Köhler Stipendium
voor jeugdliteratuur toekent.

Carlien Vermeiren
Studeerde Taal- en Letterkunde aan Universiteit Antwerpen en voltooide een
masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen met de specialisatie Jeugdliteratuur
aan Tilburg University. Momenteel is ze leerkracht Nederlands en Engels aan het
Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle.
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Sandra van Voorst
Is docent Moderne Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde
in 1997 op Weten wat er te koop is: Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde
fondsen 1945-1970. Haar huidige onderzoek omvat de professionalisering en
internationalisering van het literaire veld, leescultuur, uitgeverijonderzoek en
boekwetenschap.
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‘Waarlijk schrijven’1
De zoektocht van een ambitieus schrijver
Het is iets meer dan twintig jaar geleden dat ik Edward van de Vendel voor het eerst
ontmoette. Op 14 februari 1997 mocht ik hem voor Literatuur zonder leeftijd
interviewen over Betrap me, de poëziebundel waarmee hij het jaar daarvoor was
gedebuteerd. De precieze datum heb ik uiteraard moeten opzoeken, maar verder heb
ik nog levendige herinneringen aan ons gesprek dat plaatsvond in grand café Ovidius
in Magna Plaza, hartje Amsterdam. We spraken onder meer over de relatie tussen
zijn schrijverschap en zijn ervaringen met kinderen als leraar basisonderwijs (een
relatie die er volgens hem niet was), over de bijdrage van zijn debuutbundel aan de
vernieuwing van de jeugdpoëzie (waar hij niet bewust mee bezig was geweest) en
over het ritme in zijn gedichten (dat hij heel belangrijk vond). Wat me vooral is
bijgebleven, is Van de Vendels heldere visie op de Nederlandse jeugdliteratuur van
dat moment. Ik denk dat het dat was waarom ik toen dacht dat we nog veel van deze
auteur zouden gaan horen. Hoewel ik bij voorspellingen over winnaars van belangrijke
jeugdliteratuurprijzen vaak de plank missla, had ik het dit keer bij het rechte eind.
Twintig jaar later is Edward van de Vendel een auteur met een indrukwekkend en
veelzijdig oeuvre die nog altijd een duidelijke mening heeft over de stand van zaken
in de kinderboekenwereld in Nederland. De keuze van de auteur voor het traditionele
schrijversnummer van ons tijdschrift was dan ook snel gemaakt.
Dit nummer toont niet alleen de bandbreedte van zijn werk en werkzaamheden,
maar laat daarnaast Edward van de Vendel zelf aan het woord als ook de mensen die
met hem hebben samengewerkt. De stem van de auteur is te horen in het interview
met Thomas de Veen, terwijl Rolf Erdorf, David Colmer, Jacques Dohmen, Roy
Looman (in een interview met Jaap Friso),

1

‘Boekwijzer interviewt Edward van de Vendel’ (http://boekwijzer.com/?p=2331).
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Alain Verster en de ABC-project auteurs Iduna Paalman, Pieter de Wit en Roelof
ten Napel vertellen over hun persoonlijke ervaringen met Edward en over hoe hij
hen heeft weten te inspireren.
Voor wat zijn werk betreft is er natuurlijk ruime aandacht voor de poëzie die
Edward van de Vendel schreef. In de bijdrage van Annette de Bruijn staan
Superguppie en Chatbox centraal, terwijl Michel De Dobbeleer de stripgedichten
die Van de Vendel samen met Floor de Goede maakte, onder de loep neemt. De
Goede is één van de illustratoren waar hij mee heeft samengewerkt. Andere
illustratoren komen aan bod in de tekst van Kris Nauwelaerts die laat zien hoe Van
den Vendel heel bewust op zoek gaat naar tekenaars met wie hij aan de slag kan
gaan. Van ‘blinde samenwerking’ moet hij niets hebben. De eerste indruk is cruciaal
en vormt de basis voor een partnerschap die gekenmerkt wordt door persoonlijke
betrokkenheid.
Uiteraard mocht zijn trilogie over Tycho en Oliver niet ontbreken in dit nummer.
De drie adolescentenromans zijn vele malen bekroond en er is al veel over gezegd
en geschreven. In haar bijdrage kiest Kyra Fastenau voor een nieuwe invalshoek: ze
gaat in op de rol die de stad en de natuur spelen in de coming-of-age van beide
personages. Vanessa Joosen richt haar zoeklicht op weer een ander genre, namelijk
dat van de sprookjesbewerking. Ze bespreekt zijn prentenboekenbewerkingen van
de klassieke sprookjes van Roodkapje en Blauwbaard en analyseert hoe ze breken
met belangrijke conventies van het genre. Zo weerspreekt Van de Vendels Roodkapje
het idee van het onschuldige kind en is Louise uit Griezelmeisje daadkrachtiger dan
we van sprookjespersonages gewend zijn. Last but not least is er in dit nummer een
bijdrage van Jan van Coillie over Van de Vendel als vertaler.
Edward van de Vendel en ik zijn elkaar sinds 1997 nog regelmatig tegengekomen,
vooral op studiedagen en symposia waar aandacht werd gevraagd voor
jongeren-/adolescentenliteratuur, een genre dat ons beiden na aan het hart ligt. Van
de dichter die hij twintig jaar geleden was, is hij nu geworden tot een schrijver die
Vanessa Joosen in haar bijdrage terecht typeert als een ‘literaire duizendpoot’. Een
schrijver bovendien die in zijn werk gedreven wordt door de ambitie boeken te
schrijven die lezers in hun hart willen sluiten.
Helma van Lierop-Debrauwer
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‘Je moet het gevaar opzoeken’
Edward van de Vendel over leven en werk
Thomas de Veen
Pappa is een hond, laten we dáármee beginnen. We zitten, half juli 2017, op een
zomers terras in Rotterdam en we kúnnen als raamwerk voor het interview over het
oeuvre van Edward van de Vendel zijn productie van de afgelopen twintig jaar boek
voor boek doorlopen.
Beginnen te spreken over zijn debuut, de kinderdichtbundel Betrap me! (1996),
en dan verder te gaan naar Gijsbrecht (1998), dat als beste jeugdboek bekroond werd
met de Gouden Zoen, waarna al vrij snel zijn boek De dagen van de bluegrassliefde
(1999) zou volgen - een zinnelijke coming-of-age- en coming-out-roman die een
moderne klassieker werd. En dan zouden we, over een aantal boeken heen springend,
weer halt houden bij Superguppie (2003), de kinderpoëziebundel die zijn grootste
succes zou worden én hem opnieuw een grote prijs opleverde (de Woutertje Pieterse
Prijs), waarop trouwens in de jaren daarna ook nog enkele vervolgen volgden, terwijl
hij intussen ook nog het nodige andere had gemaakt, maar álles behandelen gaat niet,
dus we hebben het dan wel over het Kinderboekenweekgeschenk Wat rijmt er op
puree? (2005) bijvoorbeeld, maar ook over de voortzetting van het verhaal van Tycho
in het Bluegrassliefde-vervolg Ons derde lichaam (2006), waarvoor hij weer een
Gouden Zoen kreeg.
Maar dan zouden we ook weer vreselijk veel moeten overslaan voor we konden
aanbelanden bij de belangrijke, maatschappelijk geëngageerde jeugdroman De
gelukvinder (2008), geschreven op basis van het levensverhaal van een Afghaanse
vluchteling, en tja, wanneer zouden we het dan nog moeten hebben over de serie die
begon met Sofie en de pinguïns (2010)? Of over de drie stripgedichtenbundels die
hij met tekenaar Floor de Goede maakte, en zouden we de non-fictieboeken over
Ajax dan maar laten zitten? En wat te doen met de zovele prentenboeken, zoals Het
hondje dat Nino niet had (2012), en de vele vertalingen van recente jaren, zoals van
de Austra-
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lische bestsellerserie De waanzinnige boomhut? Dan zouden we - de zon zou al onder
zijn, onze kelen schor - misschien niet eens toekomen aan het ontroerende kinderboek
Toen kwam Sam (2011) en het eigenzinnige non-fictieboek Stem op de okapi (2015),
allebei prijswinnaars, beide boeken die de ontwikkeling van Van de Vendels oeuvre
op een inzichtelijke manier weerspiegelen.
We zouden midden in de nacht uitgeput en moegestreden zijn wanneer we dan
nog eens toekwamen aan de boeken die hij onlangs gemaakt heeft, namelijk Heel
heel heel vies boek (2017) voor beginnende lezers en het avonturenverhaal met een
opvallend autobiografisch tintje De grote verboden zolder (2017).
Liever de grote lijnen? Het zal een gesprek worden over hoe de fundamenten voor
zijn wereldbeeld gelegd werden in het donker op de fiets tussen Beesd en Culemborg,
over de belangrijkste overeenkomst tussen kinderboeken schrijven en voor de klas
staan, over Guus Kuijer en Harry Potter, en ook over de noodzaak om iets nieuws
te doen en moedig te zijn.
Maar we beginnen over een boek dat Edward van de Vendel tot zijn eigen
favorieten rekent: het kinderboek Pappa is een hond (1975) van Guus Kuijer, waarin
de jonge Mark op een dag wakker wordt en ontdekt dat alle mensen verdwenen zijn,
behalve hijzelf. De dieren zijn er nog wel en zij zijn aangewezen op Mark: huisdieren
redt hij uit hun huizen, vee redt hij uit de wei en in optocht trekken Mark en de dieren
naar het zuiden.
Pappa is een hond vond ik als kind goed én vind ik als volwassene goed,
dat maakt het al interessant. Als kind was het waarschijnlijk om dat
desolate, dat alleen op de wereld zijn. Nu, als schrijver, vind ik het
fantastisch vanwege het atypische verhaal, een gedurfd gegeven dat Kuijer
als uitgangspunt durfde te nemen. Maar vooral omdat het boek voor mij
één grote metafoor is voor wat het leven is. Namelijk in de grond iets
verschrikkelijks.
Ik denk dat ik dat als kind al zo voelde, ik was een jaar of dertien en ik
was ineens in ‘de stad’ beland, Culemborg, als één van de tweeduizend
kinderen, in één van de dertien brugklassen. Op sociaal gebied was het er
onveilig. Ik was heel klein, heel jong, en midden in de zomer jarig dus pas
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dertien geworden toen ik naar de tweede klas van het atheneum ging. Ik
werd niet per se zelf gepest, maar zag dat wel om me heen gebeuren. De
onderbouw daar was een nare, harde wereld, met ook nare, harde leraren
soms. Vanuit het dorp waar ik was opgegroeid, Beesd, moest ik een uur
fietsen naar school en in mijn herinnering was dat altijd door het donker,
vaak alleen. Ik weet nog dat ik op de fiets dacht: ik ben echt niet gelukkig.
Nu ben ik wel blij dat ik dat heb meegemaakt, want omdat ik ontdekte dat
er zoveel kan misgaan, ging ik op zoek naar wat je dán moest doen. En
dat was ordenen, orde aanbrengen.
Bij de literatuurles leerde ik later over het mensbeeld van Willem Frederik
Hermans: alles is chaos en de mens is slecht. Ik dacht: dat zie ik dan ook
weer niet zo, maar het enige wat we kunnen doen is voortdurend proberen
het beter te maken. Optimistisch zijn is het enige wat er dan op zit. Alles
gaat in principe mis, maar wij zijn voortdurend bezig om alles goed te
laten gaan.
Je had daar ook nog ongelukkiger van kunnen worden, cynisch.
Dat was als kind mijn richting al niet. Op die paar jaar na dat ik ongelukkig
was, heb ik altijd gevoeld dat ik zélf altijd geluk heb. De wereld is een
onveilige plek, maar ik heb altijd geluk - dat was een bepalend besef.
Wanneer had je dan weer geluk?
Ik ben blijven zitten in de vierde - op niks, twee tiende punt. Het werd ook
erg betwist door mijn ouders, maar het was volkomen terecht, omdat ik
zo jong was. Toen ik dat jaar voor de tweede keer deed was dat opeens
heel leuk. Ik kreeg creatieve vrienden, deed mee aan schoolcabaret, ging
poëzie schrijven. Toen dacht ik: ik heb geluk met al die mensen die ik
zomaar om me heen krijg. Dat heb ik nog, ik kom altijd heel erg leuke
mensen tegen. Hetzelfde heb ik nu met prijzen: ik heb in mijn carrière op
de mooiste momenten prijzen gekregen. Dat hoefde niet te gebeuren, maar
dat is naar mij toe gevallen.
Pappa is een hond zie ik als een grote metafoor voor het leven: het is
allemaal verschrikkelijk, maar ondertussen heb je een taak, namelijk om
de
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dieren te gaan helpen, en om niet vast te blijven zitten, maar verder te
gaan. Dat is in een notendop mijn leven. Je voelt dat er een heleboel kan
misgaan, maar je hebt één ding te doen en dat is niet stil blijven staan en
niet cynisch worden, lief zijn, goed zijn, aardig, verantwoordelijk.
Het heeft ook nog iets anders opgeleverd, en daar had ik veel baat bij als
leerkracht: dat ik het goed en snel aanvoel als het sociaal onveilig wordt.
Ik denk dat ik qua didactiek misschien niet de allerbeste leerkracht was,
maar het was wel veilig in mijn klas. Op mijn allereerste werkdag heb ik
dat meteen gemerkt: op een plek waar iedereen het kon zien schreef een
jongetje iets gemeens over een meisje: ‘Andrea is gek’. Daar schrok ik zó
van en daar werd ik zó boos van, dat ik hem duizend strafregels heb
gegeven. Hij moest schrijven: ‘Niemand is gek’.
Het klinkt alsof hier een flink trauma naar de oppervlakte kwam...
Hij heeft ze niet allemaal hoeven te schrijven, maar het heeft geholpen,
het werd een geweldige klas. En het wás zo, Andrea lag al slecht in die
klas, maar heeft daar in dat jaar geen last meer van gehad. Ik geloof dat
je als leraar met je volledige persoonlijkheid voor de klas moet staan,
inclusief je trauma's, eventueel. Als het for the good of the children is, dan
moet je dat ook inzetten.
Ik heb later wel bedacht dat dit misschien te heftig was, maar misschien
ook niet, want in zo'n situatie moet je je gedragen als de leider van de
roedel. Je kunt wel zeggen: we hebben een pestprotocol, we gaan samen
regels opstellen en zetten daar onze handtekeningen onder, maar dat is
niks waard als je niet zelf laat zien wat dat betekent. Dus: dat ik precies
doorheb wanneer het misgaat en dat ik het meteen oppak. En daar is een
parallel met schrijver zijn: je moet voor de klas staan met deelname van
je gehele persoonlijkheid. Je moet kinderen ook toestaan om jouw echte
boosheid te zien, die je natuurlijk niet moet overdrijven, maar je moet je
niet zogenaamd professioneel achter een muurtje verschuilen. Een klas,
maar ook de verhouding tussen een schrijver en een lezer, is een ontmoeting
van mensen met andere mensen. Kinderen voelen meteen of je er werkelijk
bent of niet.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

13
♦♦♦
De biografie is inmiddels in grote lijnen getekend: voordat hij schrijver werd was
Van de Vendel vijftien jaar lang basisschoolleraar. Edward van de Vendel werd in
1964 geboren in Beesd, in de Betuwe, waar zijn vader hoofdonderwijzer was op een
basisschool, ze woonden in het huis dat aan de school vastzat. Thuis was het ‘leuk,
gezellig, er was altijd wel iemand om mee te spelen, mijn broertje en zusje
bijvoorbeeld. We hadden een grote tuin, we hadden een trapauto waarmee je heel
bescheiden kon racen door de straten, ik slenterde met mijn broertje door de buurt
en mijn beste vriend heette Goos, inderdaad,’ grinnikt hij - want daarmee belanden
we ineens dicht bij het meest recente boek van Van de Vendel, De grote verboden
zolder. Eddie heet de hoofdpersoon, Goos zijn beste vriend.
Ik heb alle kinderbezigheden wel afgevinkt, maar ik was niet zo van de
clubjes. Wel van de zelfbedachte clubjes, maar ik zat niet op voetbal of
gym, daar was ik ook bang voor. Als het een te groot verband was met
veel kinderen wilde ik het niet meer.
Dus liever binnen legoën, net als Eddie?
Inderdaad, en ik deed ook geen daken op de huizen, zodat ik ze kon
inrichten. Legopoppetjes had je toen trouwens nog niet. Wat je niet moet
onderschatten: ik was astmatisch en ik had daar geen medicijnen voor. Ik
begrijp nu niet hoe dat kon - als ik een aanval had, moest ik zitten wachten
tot het over was. Ik had het een paar keer in het jaar, en dan wel een hele
week. Maar ik heb die ziekte niet als iets heel verschrikkelijks ervaren. Ik
weet wel dat ik echt niet begreep dat niemand ooit zei: oh wat adem ik
lekker! Ikzelf ook niet, hoor, op andere momenten dacht ik ook niet: wat
adem ik fijn, wat ben ik gelukkig! Ik denk nu trouwens wel vaak: wat ben
ik gelukkig. Dus misschien heeft dat toch invloed gehad.
Maar je was dus niet zodanig aan huis gekluisterd dat je buiten de groep viel?
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Nou, dat is niet helemaal waar. Ik had ook nog last van eczeem, en hoewel
ik niet nóóit met andere kinderen speelde, was ik wel vooral aangewezen
op fantasie, in mijn kamer zelf dingen bedenken. Ik denk dat ik gauw
geleerd heb om mezelf te vermaken, en dat is alleen maar fijn. Echt! Lezen,
dingen maken, muziek luisteren. Wanneer ik alleen ben, ben ik altijd blij
- tenzij het te lang duurt, dan ben je eenzaam. Maar ik ben niet bang om
alleen te zijn.
Op die dorpse, huiselijke basisschooltijd volgde de helse onderbouw van de
middelbare school - en de verademing van de bovenbouw.
Ik ging naar het vwo, het werd kleiner en persoonlijker. En toen is het met
de literatuur begonnen. Niet met jeugdliteratuur - al ben ik Guus Kuijer
altijd blijven volgen, en ook de jeugdromans van Imme Dros. Ik denk dat
ik tegelijkertijd kinderliteratuur én volwassenen literatuur ben gaan lezen.
Een liefde van Lodewijk van Deyssel was heel erg groot voor me, Een
nagelaten bekentenis van Marcellus Emants, en de Tachtigers, Couperus
ook wel. Vanwege de taal, en vanwege het realisme. Ik verslond die
tierlantijnen en dat zeer poëtische, maar het waren tegelijkertijd
psychologische romans. Een liefde is een heel erotische roman, ik weet
dat ik dat geweldig vond, sensitief en zo dichtbij, hoewel het hetero is,
maar dat maakte niet uit. Het moest van mij trouwens heel literair zijn, als
het te makkelijk werd of thrillerachtig moest ik het niet, in die tijd. Ik
kickte er ook op om mijn eigen boeken te vinden, ik wilde niet lezen wat
iedereen las.
Het was me al vrij duidelijk dat ik meester wilde worden. Heel even heb
ik nog gedacht om naar de kleinkunstacademie te gaan, maar dat durfde
ik eigenlijk niet, dan moest ik ook naar de grote stad... Ik deed een beetje
cabaret op school - als je vrienden hebt die dat ook leuk vinden, ga je dat
doen. Wij namen met een klein groepje zo'n beetje de hele culturele
programmering van de school over. Binnen de ellende van die school is
het in de bovenbouw dus volledig omgedraaid naar geweldig.
Na de middelbare school ging Van de Vendel naar de pedagogische academie. ‘In
Gorinchem - ik ben ook niet meteen uit huis gegaan. Halverwege
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het tweede jaar ben ik overgestapt van Gorinchem naar Utrecht, van de ene op de
andere dag. Ik voelde intuïtief dat het me te klein was geworden, te christelijk ook.
Ik dacht: ik moet naar een stad, andere mensen leren kennen. Dus toen ging ik met
de trein naar Utrecht, dan fietste ik naar het stationnetje van Beesd.’
In Utrecht was het meteen veel leuker, dankzij veel leukere medestudenten
met name. Ik had er een geweldige leraar Nederlands, Henk Figee, die
ook net begonnen was als kinderboekenschrijver. Ik haalde daar een tien
voor mijn eindexamen, voor Nederlands, net als op de middelbare school.
Dat was echt geweldig.
Zijn schrijven begon met poëzie - al werd die liefde niet meteen aangewakkerd door
geschreven gedichten, eerder door de liedjes die hij luisterde, gekluisterd aan de
radio of aan het Eurovisie Songfestival, en de songteksten die hij dan uitploos. ‘Daar
heb ik de techniek van poëzie van opgedaan - de helderheid van die teksten, hoe
punch lines werken en refreinen, waar muzikaliteit in zit. Nu ik het huis van mijn
ouders aan het opruimen ben, vond ik een map die mijn moeder had gemaakt van
mijn eerste liedjesteksten, half gekopieerde dingen van Franse chansons,
stijloefeningen. Ik kon in die tijd niets hogers bedenken dan dat iemand een tekst
van mij zou zingen. Ik heb werkelijk nóóit gedacht dat ik schrijver kon worden, maar
liedjesschrijver, dat eventueel wel. Al was dat ook zo'n grote droom dat ik niet dacht
dat dat ooit zou lukken. Poëzie schreef ik niet, het waren allemaal liedteksten.’
Kinderpoëzie ging ik lezen op de pabo. Het duurde nog weer langer tot ik
ook dacht: dit is iets wat ik kan maken. Met name door een bundel van
Remco Ekkers, Haringen in sneeuw, die was heel goed, en de eerste bundel
van Ted van Lieshout. Ik kende de kindergedichten van Annie M.G.
Schmidt natuurlijk, en van Willem Wilmink, van de VARA-shows, van
Hamelen, Kinderen voor Kinderen. Dat was nog aan liedjes gekoppeld,
daar had je een componist voor nodig. Door Remco en Ted zag ik: je kan
het ook zonder muziek opschrijven, en dan is het ook voor kinderen.
♦♦♦
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Heb je nog wel eens het gevoel dat je orde aan het scheppen bent om de chaos te
bedwingen?
Op een bepaalde manier is schrijven dat, denk ik. Ik vind het wel lastig,
want ik weet heel vaak niet precies wat ik aan het doen ben. Schrijven is
het aangaan van een soort chaos, of je begeven in een chaos waarbij je
dan zelf orde schept, zinnen onder elkaar zet. Vaak heb ik het idee dat ik
de pionnen op het schaakspel zet, maar niet weet hoe ze gaan lopen.
Interessante metafoor, want een schaakspel is nog wel afgebakend en helder. De
stukken kunnen elk maar op een beperkt aantal manieren en binnen een bepaalde
ruimte bewegen.
Als je uitgangspunten kiest voor een boek kan er meteen een heleboel niet
meer. Boeken die alle kanten op gaan irriteren me mateloos. Ik vind het
leuk als ik bij een boek dat ik lees geen idee heb waar het naartoe gaat en
ik de schrijver helemaal kan vertrouwen, maar ik vind het hogelijk irritant
als ik denk: dit is zo willekeurig, hier hadden nog wel veertig dingen
verzonnen kunnen worden. Dat gebeurt nog best vaak voor kinderen. Je
moet iets afbakenen, maar alles overzien is ook onmogelijk, voor mij
tenminste. Maar je kunt wel voelen: als ik deze dingen bij elkaar neerzet,
moet het iets opleveren dat interessant is.
Hoe voel je dat dan aan? Is dat een kwestie van uitdenken of van proberen?
Nee, niet proberen. Er is de hele tijd een arsenaal van ideeën voor boeken
in mijn hoofd, die af en toe gevoed worden door iets wat ik zie of lees,
doordat ik denk: dit is spannend, zou dat bij een van die ideeën passen?
Dat zit er. Het is dus meer een kwestie van uitdenken, en daar ben ik door
de jaren heen steeds iets beter in geworden.
Toen ik met uitgeverij Querido de serie Tijgerlezen [boeken voor
beginnende lezers] ging opzetten, bedachten we wat we wilden vragen
van auteurs die zouden meedoen. We kwamen uit bij het allersimpelste:
kinderen willen of heel grappige boeken of heel spannende boeken. En ik
vind: de allermooiste boeken hebben dat allemaal, die zijn én grappig én
spannend én... gevoelig is niet het woord, maar ontroerend. Dat je voelt:
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het gaat hier echt ergens om, er staat iets op het spel. Ik wil zelf het liefst
een boek maken met grappige dingen, én waarbij je door wilt lezen én
waar iets op het spel staat. Dus het is steeds zoeken naar al die elementen.
Soms hoeft het minder of niet, zoals bij Heel heel heel vies boek, dat hoeft
niet spannend te zijn en er hoeft ook niet echt iets op het spel te staan, daar
wilde ik vooral dat kinderen heel graag verder willen lezen. En er is nog
een derde factor, die belangrijker voor me is geworden, namelijk dat het
voor mezelf nieuw moet zijn. Ik krijg vaak vragen om dingen te maken
en die ideeën zijn echt leuk, maar ik moet dan denken: voegt dit nog iets
toe? Wat voor nieuws laat ik zien?
Waarom is dat zo'n kwestie voor je geworden?
Omdat er weinig tijd is, ik heb niet nog honderd jaar van schrijven. Tijd
is een factor geworden in mijn leven, niet omdat ik mezelf zo veel ouder
vind, maar omdat mensen doodgaan. Het klinkt heel kinderlijk, maar toen
mijn moeder ziek werd, realiseerde ik me ineens: je kan zomaar weg zijn.
Dat was niet alleen maar naar, hoor. Stel dat mij zoiets zou overkomen,
dan heb ik niet het idee dat er iets onvoltooid is, dat ik onvoltooid ben.
Eerder denk ik: mijn werk is al voltooid, maar alles wat ik nog toevoeg
moet groter en beter zijn. Het zijn allemaal bonussen, maar het moeten
wel goeie bonussen zijn.
Alles wat je nog gaat maken moet op een bepaalde manier vernieuwend zijn?
Daar ben ik selectiever in geworden, ja. Ik ga niet nog vier delen over
Sofie schrijven - de moeilijkheid zat 'm daar in het maken van een serie,
het volhouden van een karakter. En die opdracht is nog niet helemaal
voltooid, er komt nog één deel. Maar ik moet niet nog iets doen wat er erg
op lijkt. Ik zou ook niet zoiets doen als De gelukvinder of Het
kankerkampioenschap voor junioren [jeugdroman, geschreven op basis
van het verhaal van Roy Looman, die kanker overleefde - TdV], ook al
zou ik iemand ontmoeten van wie het verhaal net zo bijzonder is. Als ik
zo iemand zou ontmoeten moet het verhaal anders zijn, iets hebben
waardoor het moeilijker voor mij wordt.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

18
Waarom moeilijker?
In één van de allereerste recensies die er over mijn werk zijn verschenen,
over mijn eerste dichtbundel, stond: ‘het zijn aardige gedichten, vaardig
gedaan, maar ze worden nergens gevaarlijk.’ Ik snapte daar helemaal niks
van. Gevaarlijk, wat bedóelt hij? Maar het is een heel goed woord. Ik vind
dat een idee in principe gevaarlijk moet zijn, gevaarlijk voor de schrijver
om te maken. Je moet kunnen mislukken, anders staat er niet zoveel op
het spel. Het moet zó moeilijk zijn dat je denkt: dit kan ik eigenlijk nét,
als ik héél goed mijn best doe. Dan heb je meer veroverd als schrijver en
wordt het ook een interessanter boek om te lezen.
Hoe geldt dat voor, bijvoorbeeld, De grote verboden zolder?
Daarin zitten heel grote stukken waarvan ik niet precies voelde waar het
heen ging. Maar ik voelde wel: dit klopt, dit werkt. Die spanning, ik geloof
dat dat een spanning is die de schrijver heeft tijdens het schrijven en dat
je die ook in het boek kunt vinden. Als het goed is, hè. Dat komt ook
omdat: je bent de hoofdpersoon als je schrijft, ik was Eddie. En ik dacht
dus ook echt mee: wow, als dit gebeurt, wow, wat eng, kan ik dit wel aan?
Oh wat verschrikkelijk, hoe redt hij dat? Doordat ik dat steeds dacht kan
ik heel goed controleren of het werkt. Omdat ik hem ben, maak ik niet zo
snel iets waarvan ik denk: dit wordt een naar horrorboek. Want dan drijf
ik weg van hem en gaat het alleen nog maar over de spanning, en niet meer
over het jongetje.
Dus door de grens op te zoeken, maar in de gaten te houden of je hoofdpersoon het
nog net aankan, houd je de geloofwaardigheid van het verhaal in de gaten?
Ja, de denkende mens die aan het schrijven is, wordt die hoofdpersoon.
Dat is bij al mijn werk zo. Bij Superguppie zag ik altijd een jongetje of
meisje van een jaar of zes voor me dat die gedichten hardop zei. Uit die
mond kon geen gedicht komen waarvan ik dacht: dat snapt dat jongetje
of meisje helemaal niet. Die stem moet kloppen. Daardoor kun je ook zo'n
boek schrijven: het is een groot avontuur waarvan ik niet precies
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weet waar het heengaat, maar dat jongetje ken ik wel. Hij leidt mij door
het schrijven heen.
Want je wist nog niet waar het schrijven je heen zou leiden?
Nee, daar kom je vanzelf achter. Dat gevoel heb ik bij een gedicht heel
vaak zo, en hier ook: de oplossing zit er al in. Dan zoek ik de laatste regel
en blijkt die op een later moment gewoon uit het gedicht voort te komen,
hij moest alleen nog worden blootgelegd.
Er zit in De grote verboden zolder een constructie die uitzonderlijk is in je werk: het
is een terugblik van een volwassene op wat er veertig jaar eerder gebeurde. En de
hoofdpersoon heet Eddie, zijn vader is het hoofd van de school...
Ik schrijf eigenlijk nooit autobiografisch, ik schrijf eerder zodat kinderen
iets kunnen herkennen dan om mezelf uit te drukken, en ik ben Eddie ook
niet helemaal. Maar ik laat het misschien wel gevaarlijk dichtbij komen.
Het is het huis waar ik opgegroeid ben, de beste vriendin van mijn moeder
heette ook hetzelfde als in het boek. Het is niet letterlijk autobiografisch
- het is niet zo gebeurd. De bluegrassliefde is óók niet zo gebeurd, maar
ik ben wel in dat kamp geweest. Het is gewoon omdat je dan veel visueler
kunt schrijven.
Moet ik het echt zo oppervlakkig zien? Ik heb het gevoel dat het met meer te maken
heeft dan alleen dat leuke, levendige decor.
Het heeft een beetje te maken met wat ik zei over leerkrachten: ik wil niet
buiten schot blijven bij kinderen. Bij Querido hadden ze er in het begin
wel een beetje moeite mee, met die laag van de terugblik. Het zou zonder
kunnen, maar dan was het me net te weinig, dan werd het een te gewoon
verhaal. En voor mij gaat dit boek echt over het belang van verhalen: dit
is nou wat verhalen doen in je leven. De 52-jarige die vertelt wat er veertig
jaar geleden gebeurde, doet dat niet zomaar. Verhalen zijn er om te
overleven, of ze nu verzonnen zijn of niet.
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Wat doen verhalen dan precies in je leven?
Twaalf jaar geleden, toen ik het Kinderboekenweekgeschenk had
geschreven, was ik op bezoek in een heel intelligente klas en ze vroegen
wat ‘mijn thema’ was. Ik zei dat ik het niet zo goed wist, ik schrijf zulke
verschillende dingen. Een jongetje zei: ‘Ik weet het wel, je schrijft altijd
over kinderen die iets écht niet durven, maar ze voelen vanbinnen dat ze
het per se moeten doen en dan moeten ze dat overwinnen.’ Nu is dat
sowieso een archetypisch literair thema, maar die opmerking raakte wel
iets bij me. In die zin zie je ook dat De grote verboden zolder familie is
van Gijsbrecht, dat nu bijna twintig jaar oud is. Dat gaat over de vraag
wanneer je nou werkelijk een held moet zijn. In De grote verboden zolder
wil Eddie Linea helpen, en een ander jongetje worden - niet gezien worden
als een klein jongetje, niet slap. En dat lukt, daarmee overwint hij iets.
Daarom wil hij ook niet als terugblikkende 52-jarige denken dat dit verhaal
verzonnen is, hoewel je dat met die geesten en monsters zou kunnen
denken. Daarom wil ik ook niet dat je aan het einde denkt: oh, het was
maar een droom, of zo. Ik wil dat je echt denkt: hóé het precies zit weet
ik niet, maar Eddie heeft wel die groei doorgemaakt, en in die zin is het
verhaal echt.
Wat we ons verbeelden moeten we niet wegzetten als onecht, omdat we het daarmee
minder waarde toedichten dan het heeft?
De dingen die we ons verbeelden kunnen werkelijker aanvoelen dan dingen
die echt gebeurd zijn, en ook van groter belang zijn. Als je al denkend iets
hebt opgelost, of je nou iets verzonnen hebt of goed rationeel hebt
nagedacht, beïnvloedt dan altijd wat je uiteindelijk gaat doen. Een daad
komt niet uit het niets, daar gaat een denkproces of een verbeeldingsproces
aan vooraf. Iemand heeft zichzelf op een bepaalde manier gezien en daarom
durft hij over te gaan tot die moedige daad. In die zin zijn verhalen heel
belangrijk, en is bijvoorbeeld Harry Potter van zo groot belang. Daarin
kun je zien dat als je dicht bij je vrienden blijft en op ze let, als je vasthoudt
aan waar je in gelooft, dat dingen dan lukken. En dat dingen soms niet
lukken, dat dingen soms te zwaar zijn voor je. Dat je dat ook moet inzien.
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Waarover gaat Harry Potter voor jou hoofdzakelijk?
Het is een boek van moed. En natuurlijk ook over goed en kwaad en hoe
die twee nooit uit elkaar te houden zijn - maar voor mij was dat al een
gegeven. Er is chaos en er is ellende, er zijn Voldemorts, voor mij was dat
niet het belangrijkste thema. Het gaat om: hoe bestrijd je dat dan? Wie wil
je dan zijn? Naar dat soort narratieven zijn wij op zoek. Gisteren hoorde
ik op de radio: het probleem van flexwerkers is dat die mensen geen verhaal
van hun werk kunnen maken. Er is niet een probleem dat ze door de jaren
kunnen oplossen. Het zijn korte, kleine dingetjes, waar nauwelijks een
positie voor henzelf in te zien is, ze hebben er geen actorsrol in. Het
narratief ontbreekt.
Een narratief dat betekenis geeft aan wie we zijn?
Ja. Ik denk dat werkelijk iedereen voelt dat er chaos is, dat alles
voortdurend onder spanning staat en bedreigd wordt. Daarom zijn
godsdiensten natuurlijk ook bedacht. Je moet jezelf kunnen zien als iemand
met een rol. ‘Ik zeg dan altijd...’ zegt iemand dan, of: ‘Mijn vader deed
altijd...’. Je bedenkt een rol voor jezelf die lang niet altijd helemaal
samenvalt met wat je werkelijk doet. Je hebt dat nodig, je maakt van jezelf
een personage en daardoor weet je wat je moet doen. Ik kan nu bijvoorbeeld
eerder situaties herkennen waarin ik weg wil duiken - dat is mijn natuurlijke
neiging, net als Eddie. Maar soms voel ik: ‘Nu moet ik iets doen,’ en dan
ga ik moed verzamelen. Omdat ik weet dat ik de neiging tot wegduiken
heb, omdat ik dat narratief over mezelf ken, denk ik: ‘Daar ga ik weer.’
En dan denk je: ‘Zo wil ik niet zijn.’ ‘Als je wegloopt voor een moeilijke opdracht,
ben je geen mens maar een lor,’ zo refereerde je eens in een eerder interview aan De
gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren. Daar zit iets christelijks in - je bent
christelijk opgevoed, maar gelooft niet meer?
Ik heb nooit echt geloofd, denk ik. Dat was een narratief - ja, ik ging wel
mee, want ik vond de verhalen wel mooi. Ik heb al vaak tegen mensen
gezegd: ik ben om literaire redenen gestopt met geloven. Omdat we een

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

22
kerkblaadje kregen met verhalen die heel stom waren, en tekeningen die
heel lelijk waren. Dan werkt het niet meer voor mij.
Dat klinkt te pedant om waar te zijn.
Haha, nou, die literaire redenen zijn niet helemaal onwaar. Ik denk dat ik
voor het geloof een talent mis. Ik hou zó van verhalen dat als een verhaal
werkelijk ongeloofwaardig wordt, of als er grote inconsequenties in een
verhaal zitten, en die zitten er in het christendom, ik de hangbrug die je
neerlaat voor een verhaal meteen weer ophaal. Laat maar zitten dan. Als
je aan de ene kant zegt dat God liefde is en Hij alles vergeeft en aan de
andere kant zegt: ‘Je moet heel erg je best doen want anders straft God
je,’ tja, dat kan gewoon niet samengaan. De wrekende God van het Oude
Testament kán niet dezelfde zijn als Jezus die praat met zondaars, met de
tollenaars. Die kloppen niet met elkaar. Daardoor zag ik de menselijkheid
van het verhaal in, en kon ik de goddelijkheid ervan niet meer geloven.
Maar ik heb het wel mooi gevonden, want dat wat religie doet, namelijk
verklaringen in verhalen vinden voor iets wat we niet begrijpen, dat is
prachtig en belangrijk. Maar zó duidelijk menselijk.
Geloof biedt zachte troost, namelijk nauwelijks, maar wel iets. Ik moet
denken aan dat geweldige gedicht van Herman de Coninck over hoe poëzie
helpt: ‘Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt:/ mijn miniatuurmensje,
mijn zelfgemaakt/ verdrietje, en het helpt niet;/ zoals je een hand op haar
hete voorhoofdje/ legt, zo dun als sneeuw gaat liggen,/ en het helpt niet://
zo helpt poëzie.’
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Ik mag alle liedjes zingen
Edward van de Vendels poezië tussen beeld en geluid
Annette de Bruijn
Poetry is a heightened and concise form of language which is halfway
between music and painting, being both auditory and visual.
(Wardle, 2012, p. 9)
Edward van de Vendel zei zelf eens over het schrijven van gedichten: ‘Ik vind het
het spannendst als ik een heel concreet beeld kan koppelen aan iets waarvan ik bijna
alleen maar voel dat het ook nog iets betekent’ (Lierop-Debrauwer, 1997, p. 172).
In besprekingen van zijn gedichtenbundels gaat het dan ook vaak over zijn gebruik
van beeldspraak, het ‘anders naar de dingen kijken’, de ervaringen, ideeën en
filosofische vragen die in zijn poëzie vaak heel beeldend tot uitdrukking komen. In
datzelfde gesprek zei hij echter ook: ‘Mijn gedichten moeten goed klinken. Daar
richt ik mij op’ (ibid.). In het schrijven van gedichten zijn vorm en inhoud voor hem
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch wordt er in de bespreking van Van de
Vendels poëzie doorgaans minder aandacht besteed aan die klank en het samenspel
tussen vorm en inhoud. Formele kenmerken van zijn gedichten - vrije versvorm, veel
alliteratie, assonantie en enjambementen, sporadisch eindrijm - worden wel benoemd,
maar hoe Van de Vendel deze poëtische middelen precies inzet en wat ze doen voor
onze beleving van zijn gedichten is onderbelicht.
Wie Edward van de Vendel weleens gedichten heeft horen voordragen, weet dat
klank, ritme en toon een belangrijke rol spelen. Dat is ook niet vreemd gezien het
feit dat hij vanuit het schrijven van liedteksten bij de poëzie terecht kwam. Daar komt
bij dat in poëzie, in het bijzonder ‘lyriek’ als vorm waarin de subjectieve ervaring
van een specifiek moment tot uitdrukking wordt gebracht, de beeldende en akoestische
mogelijkheden van taal beide een belangrijke rol spelen. In deze bijdrage wil ik dat
samenspel in de
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gedichten van Edward van de Vendel onder de loep nemen. Eerst bespreek ik de
positionering van Van de Vendels poëzie binnen de Nederlandstalige kinder- en
jeugdpoëzie en de aandacht voor de beeldende aspecten van zijn gedichten die daarop
aansluit. Vervolgens richt ik mijn blik op de klank(en) van zijn poëzie en hoe dit
bijdraagt aan beleving en betekenis. Omdat Van de Vendel zijn gedichten in vrije
versvorm schrijft, brengen klank, toon en ritme in elk gedicht een specifiek
‘klankbeeld’ tot stand, in nauwe samenhang met beelden en betekenissen. In ieder
gedicht werken vorm en inhoud, beeld en geluid op unieke wijze samen. In deze
auditieve duik in zijn gedichten bespreek ik geselecteerde voorbeelden uit
verschillende bundels, voor een viering van de variatie.

Als je goed om je heen kijkt ...
Het mooiste wat je met poëzie kan doen, is dat je op een nét wat andere
manier gaat kijken naar dat wat er dagelijks is, dat wat je normaal al ziet,
maar wat je ook anders zou kunnen zien. (Edward van de Vendel, 2014)1
Hoewel hij daar zelf terughoudend in is (Lierop-Debrauwer, 1997), wordt in de
positionering van Edward van de Vendel binnen de Nederlandstalige kinder- en
jeugdpoëzie vaak de verwantschap tussen zijn werk en dat van de zogeheten Blauw
Geruite Kiel2-dichters belicht. Na de fantasievolle en humoristische verhalende
gedichten van de generatie van Annie M.G. Schmidt en Han G. Hoekstra, gevolgd
door het werk van het Schrijverscollectief waarin dichters als Willem Wilmink en
Karel Eykman nauwe aansluiting zochten op de leef- en gevoelswereld van kinderen,
ontstond rond 1980 een nieuwe ‘stroming’ met een andere poëzieopvatting (Van
Coillie, 2014). Die opvatting stoelt op een visie op poëzie die al tot uitdrukking kwam
in de bloemlezing

1

2

Dichters Jos van Hest en Edward van de Vendel lezen gedichten voor en praten met
elkaar over poëzie in de jeugdliteratuur. Deze film is gemaakt door partner MediaMucho
voor de MOOC Poëzie in de jeugdliteratuur, een initiatief van de Brabantse
Netwerkbibliotheek, Cubiss en Kunstbalie. Het gesprek is te zien via YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=RnVD-lmV-B0 (geraadpleegd op 30 augustus
2017).
De Blauw Geruite Kiel was van 1977 tot 1990 de jeugdbijlage (of kinderpagina) van Vrij
Nederland en stond onder redactie van Karel Eykman en Aukje Holtrop, later met Marjo
van Soest en nog weer later met Ivo de Wijs en Martje Breedt Bruyn. Schrijvers die tot de
Blauw Geruite Kiel generatie worden gerekend, debuteerden in die bijlage.
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Goedemorgen, welterusten, samengesteld door Kees Fens (1975): poëzie als
uitdrukking van verwondering, van het gewone op een andere manier bekijken, of
het nu voor kinderen of volwassenen geschreven is. Die vernieuwing kwam met het
werk van onder meer Leendert Witvliet, Remco Ekkers, Wiel Kusters en Ted van
Lieshout: allemaal debuteerden ze met hun poëzie voor jonge lezers in De Blauw
Geruite Kiel.
Dat de poëzie van Edward van de Vendel in het licht van deze nieuwe
poëzieopvatting wordt gezien, is niet vreemd. Ook hij debuteerde in De Blauw Geruite
Kiel, al was dat later dan bovengenoemde dichters. Bovendien werd Van de Vendel
naar eigen zeggen geïnspireerd door het lezen van de bundel Haringen in sneeuw
(1984) van Remco Ekkers en de bundel Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen
(1986) van Ted van Lieshout:
Toen ik op de pedagogische academie kinderpoëzie ging lezen kende ik
het Schrijverskollektief [sic], van de televisie en de platen. Ik dacht dat
kinderliteratuur altijd in dienst van iets moest staan. Je moest het ergens
voor kunnen gebruiken, voor de televisie of als emancipatoir middel. Maar
het kon blijkbaar ook anders. (Boonstra, 1998, z.p.)
In het werk van deze dichters ontdekte hij een ‘nieuwe manier van omgaan met taal
en met denken’ en dat ook nog eens voor de jeugd (idem). Hoewel hij het zelf
belangrijk vindt om te benadrukken wat elke dichter uniek maakt, deelt Van de
Vendel de poëzieopvatting die ook uit het werk van de Blauw Geruite Kiel dichters
spreekt: poëzie laat je op een andere, bijzondere, manier naar dingen kijken. Van de
Vendel schrijft veelal in vrije versvorm zonder vast rijmschema of metrum, gebruikt
veel metaforen, schrijft vanuit een zogeheten ‘lyrisch ik’, stelt filosofische vragen
en geeft een verrassende kijk op alledaagse ervaringen, of hij nu voor kinderen,
tieners of volwassenen schrijft. Daarmee sluit zijn poëzie aan bij de poëzieopvatting
die rond 1980 een dominante positie binnen de Nederlandstalige kinder- en
jeugdpoëzie kreeg (Van Coillie, 2005, 2014).
In het artikel ‘De kinderlijke metafoor: wie ben ik? Over de gedichten van Edward
van de Vendel’ (1998) bespreekt Remco Ekkers de twee eerste bundels Betrap me
(1996) en Bijna alle sleutels (1998). Ekkers (1998, p. 167) focust op de beeldspraak
in de gedichten: ‘Het bijzondere van de poëzie van
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Edward van de Vendel is dat hij levenslessen, filosofieën, verpakt in praktische
metaforen.’ Ekkers wijst onder meer op het gedicht ‘Schip’ uit de bundel Bijna alle
sleutels (1998) als mooi voorbeeld van hoe Van de Vendel gebruik maakt van
metaforen:

Schip
Ik ben de oudste thuis en
ik berijd ons huis:
ik heb een zolderkamer als een brug,
een stuurhut op een stomer,
een hokje op de rug
van een kameel.
Ik voel de motor ronken onder
dat wat ik beveel,
het bonken en het boeren
van het lijf dat mij vervoert.
Sinds mijn vader
deze toren voor mij timmerde,
beklim ik elke avond
mijn terrein;
het is zo fijn om af en toe
het dakraam uit te klappen en
te kijken naar de wereld:
welterusten, oceaan,
goeiemorgen, woestijn.

Edward van de Vendel zei zelf eens dat het idee voor een gedicht zich vaak in eerste
instantie vertaalt in een eerste of laatste regel: ‘De eerste zin is de uitnodiging. En
vaak zit ook de conclusie al in de eerste regel’ (Lierop-Debrauwer, 1997, p. 173). In
‘Schip’ bevat de eerste regel een heldere mededeling: ‘Ik ben de oudste thuis’. Deze
mededeling vormt het kader waarbinnen we de rest van het gedicht begrijpen. Wat
er wordt bedoeld met ‘ik berijd ons huis’ is niet direct duidelijk: voor ons begrip van
de betekenis en het belang daarvan, ook in relatie tot ‘de oudste zijn’, hebben we
meer infor-
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matie nodig. Die informatie krijgen we in het gedicht grotendeels in metaforen,
hoewel de gelaagde beeldspraak in evenwicht wordt gehouden door concrete
beschrijvingen van de situatie van waaruit de ‘ik’ uitdrukking geeft aan een specifieke
ervaring.
De ‘ik’ in dit gedicht heeft een zolderkamer ‘als een brug’, als ‘een stuurhut op
een stomer’, een scheepsbrug dus, maar ook als ‘een hokje op de rug/ van een kameel’.
Die dubbele vergelijking is betekenisvol als we weten dat de kameel ook wel ‘het
schip van de woestijn’ wordt genoemd. Het huis dat hij vanuit die zolderkamer
‘berijdt’, is als een stomer en als een kameel. Die dubbele metafoor van het schip en
de kameel wordt in de volgende regels in stand gehouden: het ronken van de motor
associëren we eerder met een schip, maar ‘het lijf dat mij vervoert’ roept het beeld
van de kameel weer op. Schip en kameel vallen samen. Vanuit die dubbele metafoor
begrijpen we ook waarom zowel de oceaan als de woestijn worden gegroet aan het
einde van het gedicht. Water en land, schip en kameel: het zijn delen van het grotere
geheel, de wereld, waar de ‘ik’ vanuit zijn dakraam naar kijkt.
Wat heeft dat alles te maken met die allereerste mededeling, ‘ik ben de oudste
thuis’? We kunnen zeggen dat de rest van het gedicht uitdrukking geeft aan het
specifieke gevoel dat de ‘ik’ in een specifieke situatie ervaart. Het gedicht drukt in
de gekozen metaforen een gevoel van macht en autonomie uit. Die macht spreekt
uit woorden als ‘berijden’ en ‘bevelen’. Zelfs het aanspreken van de oceaan en de
woestijn drukt macht uit: de spreker benadert deze natuurlijke verschijnselen - groots
en gevaarlijk als ze zijn - alsof ze naar hem luisteren. De ‘ik’ berijdt het huis (als
schip/kameel) vanuit zijn zolderkamer waar zijn vader een toren heeft getimmerd
(als stuurhut/ hokje) van waar hij uit het dakraam kan kijken (als naar de oceaan/
woestijn). Het is een eigen plek (‘mijn terrein’) bovenin het huis, wel vaker
voorbehouden aan ‘de oudste thuis’ die als eerste een kamer buiten het directe toezicht
van de ouders krijgt. Dat eigen terrein bevestigt dat gevoel van ‘de oudste’ zijn, van
ouder worden en meer autonomie krijgen, met uitzicht op een hele wereld die aan je
voeten ligt. De vergelijking met het besturen van een stomer op de oceaan en het
berijden van een kameel in de uitgestrekte woestijn drukken de grootsheid van die
ervaring van de ‘ik’ uit. Zo wordt de concrete situatie - de ‘ik’ die uit het dakraam
van zijn zolder-
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kamer kijkt - verrijkt met metaforen die uitdrukking geven aan een abstract gevoel.
Ook in de Superguppie-bundels (2003, 2005, 2008, 2010, 2014) komen metaforen
voor. In het gedicht ‘auto’ uit Superguppie (2003) wordt het repareren van een auto
uitgedrukt in termen van een medische operatie die uitgevoerd wordt. Dit zorgt voor
een verrassende overgang in de laatste regels: ‘Vaders zijn dokters. En na het genezen/
stappen ze in hun patiënt. Om te racen.’ Soms wordt het kijken en dingen anders
zien zelf tot onderwerp van een gedicht gemaakt, zoals in het gedicht ‘want’ uit
dezelfde bundel. Daarin roept iets ‘verkeerd’ zien direct het grote filosofische
vraagstuk over waarneming en werkelijkheid op:

want
Ergens lag
een weggegooid wantje.
Maar wat ik zag
was een weggegooid handje.
Nergens was bloed:
ik keek dus niet goed.
Wie is het dan die ik vertrouwen moet?
Wie is het die loog:
mijn hoofd of mijn oog?
Ik had moeten wachten
tot het wantje bewoog.

‘De “ik” in de gedichten van Van de Vendel is een kind dat goed naar de dingen kijkt
en wil weten hoe ze in elkaar zitten,’ schreef Remco Ekkers
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(1998, p. 167) al over Betrap me (1996) en Bijna alle sleutels (1998). In de
Superguppie-bundels, voor een jongere doelgroep, is dat niet anders. Dit zijn gedichten
die inhoudelijk uitdrukking geven aan de opvatting dat poëzie je ‘dwingt om stil te
staan, om in je hoofd te kijken en van daaruit de wereld anders te zien’ (Van Coillie,
2014, p. 247). Vanuit die opvatting van wat poëzie is of doet, is het onderscheid
tussen hoe poëzie jonge lezers en volwassen lezers benadert eerder gradueel dan
essentieel (idem, p. 211). Dat graduele onderscheid zit hem volgens Remco Ekkers
(1986, pp. 3-4) in het feit dat poëzie voor jonge lezers vaak nog wel wat eenvoudiger
is en aansluit ‘bij de jeugdige levenservaring’. Voor Edward van de Vendel is dat
graduele verschil er ook. In poëzie voor jonge lezers staan verrassing of ontroering
centraal, ‘dingen voor het eerst zien’, zei hij in een gesprek met Mireille Oostindië
(2003, p. 14): ‘Daar passen wel volwassen poëtische middelen bij, maar poëzie voor
volwassenen kan op zoveel meer dingen stoelen.’
In de poëzieopvatting die met de Blauw Geruite Kiel generatie dominant werd,
ligt de nadruk heel sterk op kijken en denken, of overdenken, in poëzie. Voor de
uitdrukking van innerlijke ervaringen, ideeën of emoties zijn vormen van beeldspraak
een bij uitstek geschikt poëtisch middel omdat ze het abstracte in concrete beelden
kunnen vangen. Gedichten voor jonge lezers zijn in deze opvatting niet langer
vertellingen op rijm, maar worden bijvoorbeeld aangeduid als ‘stillevens’ of ‘foto's’
(Van Coillie, 2005). Titels als Ik schilder je in woorden (Hans Hagen, 2001) of Als
je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is (Tine van Buul & Bianca Stigter,
1990) geven die nadruk op het ‘anders kijken’ heel duidelijk weer. Hoe poëzie, of
lyriek, uitdrukking geeft aan bewustzijn, ervaringen of gevoel is dan ook zeer sterk
verbonden met de beeldende kracht van taal. Niet verwonderlijk gaat in de bespreking
van de poëzie van dichters die binnen die poëzieopvatting worden geplaatst, zoals
Edward van de Vendel, de meeste aandacht uit naar die beeldende kant. Poëzie is
echter niet alleen maar beeldend; het wordt gezien als een ‘verhoogde en beknopte
vorm van taal die het midden houdt tussen muziek en schilderkunst’ (Wardle, 2012,
p. 9). Hoe zit het dan met die muzikale kant van de poëzie van Edward van de Vendel?
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Als je goed luistert ...
Remco Ekkers (1998, p. 170) schreef over de bundels Betrap me (1996) en Bijna
alle sleutels (1998) al dat Van de Vendels gebruik van eindrijm net zo verrassend is
als de beeldspraak en dat zijn gedichten ook leuk zijn om naar te luisteren. In haar
gesprek met Edward van de Vendel stelde Helma van Lierop-Debrauwer (1997, p.
172): ‘Opvallender haast nog dan de beelden is de aanwezigheid van assonantie en
alliteratie in zijn gedichten.’ Van de Vendel is zich zeer bewust van het opvallende
klankspel in zijn gedichten. Assonantie en alliteratie zijn slechts enkele van de
middelen die hij gebruikt om snelheid en ritme in zijn gedichten te krijgen: ‘Ik wilde
aanvankelijk helemaal geen gedichten maken, maar liedjes of liedteksten. Vandaar
dat ritme’ (ibid.).
Het bijzondere van poëzie is dat dichters zowel de beeldende als de muzikale
mogelijkheden van taal gebruiken om onze verbeelding en onze zintuigen aan te
spreken (Wardle, 2012, p. 9). Dwars door veranderende opvattingen heen, keren
twee aspecten steeds terug als kenmerkend voor lyriek: innerlijkheid en muzikaliteit
(Pullinger, 2017, p. 20). De tekens op de pagina verwijzen naar concepten en ideeën
uit het bewustzijn van de dichter, maar ze roepen ook klanken op en de betekenissen
en gevoelens die specifiek door die klanken worden geproduceerd (idem, p. 21).
Volgens Helen Vendler (1997) is een cruciaal verschil tussen de lyrische ‘modus’
enerzijds en de narratieve en dramatische anderzijds dat in laatstgenoemde
uitdrukkingsvormen de lezer is ingebouwd als toehoorder of als publiek terwijl in
lyriek de lezer wordt uitgenodigd om de positie en stem van de spreker, de ‘ik’, in
te nemen. Lyriek is daarmee een ‘script voor voordracht’, een ‘stem aangeboden
voor ons gebruik’, stelt Vendler (1997, p. 18): ‘one is to utter [the words] as one's
own.’ De ritmes en klanken vormen een integraal onderdeel van het specifieke genot
dat we aan een gedicht kunnen beleven, zeker als we het - stil of hardop - uitspreken
en daarmee letterlijk belichamen. Die ritmes en klanken dragen bij aan de creatie
van betekenis (Pullinger, 2017, p. 27).
Dat kan echter op vele manieren. Zeker wanneer dichters in vrije versvorm
schrijven en dus niet ‘gebonden’ zijn aan metrische regels en vaste rijmschema's
kunnen ze in feite alle kanten op in de wijze waarop ze de
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akoestische én beeldende mogelijkheden van taal inzetten. In de poëzie van Edward
van de Vendel vinden we een variatie aan manieren waarbij heel bijzondere vormen
van samenspel tussen klank en beeld ontstaan. Aan de hand van geselecteerde
voorbeelden bespreek ik een aantal van die vele verschillende ‘klankbeelden’.

Synesthesie in poëzie: voelen hoe een beeld klinkt en vice versa
Uitzonderingen daargelaten schreven eerdere generaties, of stromingen, binnen de
Nederlandstalige poëzie voor jonge lezers (of luisteraars) veelal in klassiek berijmde
vormen met een vast rijmschema en metrum (Van Coillie, 2014). Dat associëren we
ook vaak met kinderpoëzie. Vanaf 1980 gingen steeds meer dichters van poëzie voor
jonge lezers in vrije versvorm schrijven waardoor de rol van formele kenmerken
vaak subtieler is, minder ‘voorspelbaar’ en in ieder geval minder zichtbaar op papier.
Vergelijk bijvoorbeeld de eerste twee strofen uit het gedicht ‘De zwarte toetsen’,
geschreven door Willem Wilmink (1983) voor De film van Ome Willem, en het
gedicht ‘piano’ van Edward van de Vendel uit de met de Woutertje Pieterse Prijs
bekroonde bundel Superguppie (2003):

De zwarte toetsen
Kijk, ik speel alleen op zwart,
heel mooi rustig, niet zo hard.
Kinderen, wat hoor je dan?
China en Japan.
Kleine meid in Yokohama
loopt op straat in haar pyjama.
Is die niet goed wijs of zo?
Yokohama, Tokyo!
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piano
Mama speelt piano:
ze legt haar handen
op de tanden.
Wat een breed gebit!
De meeste kiezen zijn gezond en wit,
die klinken fijn maar drukt ze op een rotte zwarte:
ai,
dan hoor je pijn.

De klank van de zwarte pianotoetsen is in beide gedichten onderwerp, al interpreteren
de dichters die klank verschillend. Wat direct zichtbaar is, is dat Wilmink de strofen
heel regelmatig opbouwt. Elke strofe heeft vier regels met een vast schema van
gepaard eindrijm (AABB), met een regelmatige regellengte waarin de eerste drie
regels steeds vier klemtonen bevatten (‘Kijk, ik speel alleen op zwart’3 trocheïsch
tetrameter) en de vierde regel steeds drie of vier klemtonen (‘China en Japan’/
‘Yokohama, Tokyo!’; trocheïsch tri- of tetrameter). De (letterlijke) regelmaat in dit
gedicht is al zichtbaar op papier, maar zeker ook hoorbaar als we het gedicht hardop
lezen: de regels dwingen ons om in de cadans van het metrum te vallen. We kunnen
zelf afwisseling aanbrengen in de toon van onze stem en we kunnen kiezen in welk
tempo we het gedicht lezen, maar het metrum - de ‘beat’ - blijft in het hele gedicht
gelijk. Dit gedicht heeft een heel duidelijke muzikale structuur. Het is dan ook een
liedje, op muziek gezet door Harry Bannink.
Edward van de Vendel hecht evengoed veel belang aan klank en ritme in zijn
gedichten. Toch is ‘piano’ duidelijk anders opgebouwd dan ‘De zwarte toetsen’. Het
is niet in strofen verdeeld, de regels verschillen sterk in lengte, er is wel eindrijm,
maar van een vast schema is geen sprake. Waarin schuilt dan de muziek van dit
gedicht? Er is geen sprake van ‘metrische eenheid’, maar het gedicht heeft wel
degelijk ritme. Metrum heeft betrekking op een vast schema, maar ritme kan veel
vrijer zijn. Ritme heeft te maken met ver-

3

Geaccentueerde lettergrepen zijn onderstreept.
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schillen in tempo, toon en sterkere of zwakkere accentuering van bepaalde
lettergrepen.
Als we het gedicht ‘piano’ hardop lezen, dan klinkt de eerste regel als een gewone
mededeling, waarbij de natuurlijke nadruk vooral op ‘mama’ en op ‘piano’ valt,
gevolgd door een korte rust. De volgende twee regels spreken we achter elkaar door
uit waarbij ‘handen’ en ‘tanden’ de natuurlijke nadruk krijgen, nog eens versterkt
door rijm: ‘ze legt haar handen/ op de tanden’. Na ‘tanden’ valt opnieuw een rust.
Die hebben we daar ook nodig om het verrassende woord ‘tanden’ te verwerken waar
we logischerwijze het woord ‘toetsen’ verwachten. Waarom ‘tanden’? Omdat het
qua klank rijmt op handen, maar ook omdat het visueel te rijmen is met het beeld
van de piano. ‘Wat een breed gebit!’ bevestigt het beeld dat door ‘tanden’ wordt
opgeroepen. De eerste vier regels vormen een eenheid waarin de overgang gemaakt
wordt van ‘piano’ naar ‘gebit’: een associatieve vergelijking die zowel in beeld als
in klank tot stand komt.
In de volgende regels wordt het beeld ook inhoudelijk gekoppeld aan klank. ‘De
meeste kiezen zijn gezond en wit’ laat zich weer als een gewone zin uitspreken,
waarbij vooral ‘gezond’ en ‘wit’ natuurlijke nadruk krijgen en ‘wit’ nog eens extra
aandacht vraagt omdat we opmerken dat het rijmt op ‘gebit’. De regel ‘die klinken
fijn -’ herinnert ons eraan dat het over pianospel gaat en laat ons even stilstaan bij
de klank van dat spel. Tot nu toe stellen we ons een mooi, fijn klinkend, pianospel
voor, ondersteund door de klank van de voorgaande regels met gepaard rijm en een
gevarieerd ritme. Deze tussenregel, gevolgd door een langere rust, vormt echter ook
een opmaat: we anticiperen al op het feit dat er nu iets gaat komen over de zwarte
toetsen, maar wat, en hoe? In de regel ‘maar drukt ze op een rotte zwarte’ krijgen de
laatste twee woorden de meeste nadruk: woorden beladen met de dubbele betekenis
van zwarte pianotoetsen en rotte kiezen. Dit staat in scherp contrast met het fijne
klankbeeld tot dan toe. Door het gebruik van ‘drukt ze op’ in relatie tot dat dubbele
beeld - zwarte toets en rotte kies -, voelen we al aankomen hoe dat moet klinken:
‘ai’! Als het uitspreken van die klank met enige beleving gebeurt, dan kunnen we de
pijn er inderdaad in horen.
Wat ‘piano’ laat zien en horen is dat Van de Vendel via een vloeiend samenspel
van poëtische middelen beeld, klank en (fysiek) gevoel aan elkaar weet te verbinden.
Binnen de visuele vergelijking van de piano met een gebit
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waarin de witte toetsen als gezonde en de zwarte toetsen als rotte kiezen worden
voorgesteld, ontstaat een synesthetische ervaring van ‘het geluid van pijn’. Dat nauwe
samenspel tussen beeld en klank kan in zijn gedichten ook verbonden zijn aan de
uitdrukking van gevoel in emotionele zin. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de eerste vier
regels van ‘nachtlampje’ uit Superguppie is alles (2014):
Mijn nachtlampje
heeft een lachje van licht.
Mijn nachtlampje
heeft een zacht gezicht
[...]

Allereerst zien we duidelijk de herhaling - parallellisme - in de opbouw van de regels:
twee keer ‘Mijn nachtlampje/ heeft ...’. Deze regels richten onze aandacht volledig
op het nachtlampje. Niet alleen wordt hier iets óver het nachtlampje gezegd waar we
ons een visuele voorstelling van kunnen maken; ook de klank richt onze aandacht
op dat nachtlampje.
Het woord ‘nachtlampje’ wordt twee keer herhaald en in de tweede en vierde regel
klinken de klanken van dat woord door: ‘lachje’ herhaalt de ‘ach’, ‘la’ en ‘je’ klanken
en ‘zacht’ herhaalt de ‘acht’ klank uit ‘nachtlampje’. Zo blijven bij het uitspreken
van deze regels de klanken van ‘nachtlampje’ hangen in onze spraak en in ons gehoor.
Nog eens versterkt door de alliteratie in ‘lachje van licht’ en in ‘zacht gezicht’ hebben
deze vier regels een sterke klanksamenhang. Zowel de structurele herhaling in deze
regels als de herhaling van ‘l’-klank als de ‘z’-klank roepen associaties met
slaapliedjes op. Dat alles geeft deze eerste vier regels een bijna bezwerend effect,
als een klankdeken die een gevoel van veiligheid geeft, zoals het licht van het
nachtlampje. Zo kunnen we dus in klank ervaren hoe het licht van het nachtlampje
(emotioneel) voelt.

Tempo en ritme: poëzie die je dwingt om stil te staan, of juist te rennen
De gedichten in de bundel Ik juich voor jou (2013) zijn geïnspireerd op een bestaande
serie prenten van sportende dieren, gemaakt door illustrator Wolf Erlbruch. Deze
bundel kreeg in 2014 de Gouden Poëziemedaille bij de eerste
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uitreiking van de Kinderpoëzieprijs vanuit Poëziecentrum en CANON Cultuurcel.
In deze bundel valt op dat Van de Vendel de initiële beelden, de illustraties, vaak
vertaalt naar abstracter gevoelens, ideeën, soms zelfs een boodschap, waarbij de
klanktaal in veel gedichten een heel grote rol speelt in de uitdrukking ervan.

Veel van de gedichten in deze bundel zijn in een strakkere vorm geschreven dan we
van Van de Vendel gewend zijn, zoals het openingsgedicht ‘Dat is sport’, bij een
tekening van een eend die net over een horde springt. Dit gedicht is volledig in
tweeregelige strofen (distichons) met gepaard eindrijm geschreven, zoals de eerste
vier regels al laten zien:
Een paar seconden voor de race.
Je hebt fans. Ze worden hees.
Ze verwachten een sensatie.
Ademhalen. Concentratie.

Die korte regels, twee aan twee, strak bij elkaar gehouden door gepaard eindrijm,
geven het hele gedicht de concentratie van een sporter in (en net uit) de startblokken.
In het staccato ritme van de eerste regels horen we wellicht het aftellen van de
seconden, het pulseren van de hartslag, de gecontroleerde ademhaling. Op het moment
vlak voor het startschot bouwt de spanning of energie op, zowel in de sporter als in
de regels. Het staccato effect van de eerste regels gaat over in een vloeiender ritme
en sneller tempo in regels die in elkaar overlopen:
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Je wordt een suizende orkaan
en het schijnt dat je gaat staan,
dat je verandert in een vorm,
die gehoorzaamt aan een storm.

Zo dragen ritme en tempo in dit gedicht heel sterk bij aan de fysieke ervaring van
de verschillende fasen die de hordeloper of hardloper doormaakt rond het startschot.
Een ander mooi voorbeeld uit Ik juich voor jou (2013) is ‘Span er een koord
overheen’. De illustratie van Wolf Erlbruch toont een gans die hoog boven een grote
stad op een koord balanceert. Het gedicht is een interpretatie van dit beeld, waarin
de koorddanser, hoog verheven boven het rumoer van de stad, staat voor jezelf
verheffen boven het rumoer van de stemmen van mensen die je vooral klein willen
houden. Het begint zo:
Span er een koord overheen.
Over
wat je hoorde en wat nooit meer uit je hoofd verdween.

De eerste regel spant zich letterlijk als een koord over de rest van het gedicht. Omdat
het een afgeronde zin is, valt er een rust na die eerste regel. Als we luisteren naar de
akoestische effecten van een gedicht dan zijn stiltes net zo belangrijk als klanken.
De rust na de eerste regel creëert een stilte waardoor de regel ook akoestisch ‘boven’
het gedicht zweeft. Het vertraagt ook het tempo. De tweede regel, met een enkel
woord, schept een visuele afstand tussen de eerste regel en de rest van het gedicht
op de bladspiegel en verlengt de stilte en het trage tempo. De derde regel vertelt ons
waar ‘je’ een koord overheen moet spannen en eindigt opnieuw in een rust, een stilte.
In het uitspreken van deze drie regels horen we ook hoe de terugkerende langgerekte
‘oo’ en ‘ee’ klanken - koord, overheen, over, hoorde, nooit, meer, hoofd, verdween
- onze uitspraak vertragen, bijna als een meditatieve mantra.
De sereniteit van deze opening is mooi, maar laat ons nog niet ervaren waarom
we een koord moeten spannen over dat ‘wat je hoorde en wat nooit
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meer uit je hoofd verdween’. De volgende regels maken dat echter heel duidelijk:
Over ‘o, jij moet nog zoveel leren,’ over ‘ik bepaal de regels hier
en die ga jij dus accepteren,’ over ‘denk je dat je slimmer bent
dan wij,’ over ‘joh, het is maar plagerij,’ over ‘hou je mond nou even,’
over ‘je vergooit je leven,’ over ‘lukt je nooit,’ en over
voeten op de grond, over gezond verstand en dromenland,
over lachjes, grapjes, dom soms, achter je om soms,
soms gemompeld, soms gemeen -

Na de stilte volgt de storm, niet alleen qua inhoud, maar ook qua tempo. In het hardop
lezen van deze regels is er nauwelijks tijd om adem te halen: het is een doorlopende
stortvloed van over elkaar heen struikelende neerbuigende, kleinhoudende
opmerkingen. Pas na het laatste woord, ‘gemeen’, valt er een (lange) rust, een
letterlijke adempauze.
Vervolgens wordt de eerste regel herhaald, ‘span er een koord overheen’, de manier
om aan het lawaai van die bemoeizuchtige massa te ontkomen. Het gedicht brengt
ons terug in een rustiger tempo terwijl het ons regel voor regel, stap voor stap (‘en
zet de eerste stap,/ en daarna nog een,/ daarna nog een’), over het koord laat gaan,
hoog boven ‘iedereen die laag wil blijven’. In de laatste regels versterkt de herhaling
van de ‘ij’ klank als het ware de positie van de ‘jij’:
Laat ze zichzelf maar vergelijken
met wie jij hierboven durft te zijn.
Jij beloopt je eigen lijn,
en zij staan daar hun nekken te verrekken.
Van de bewonderpijn.

Terwijl dit gedicht ons zowel inhoudelijk als akoestisch motiveert om boven het
rumoer van de massa uit te stijgen, krijgt de illustratie van de koorddanser waarop
het gedicht geïnspireerd is een metaforische betekenis toegedicht.
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Ook in het gedicht ‘liedje’ uit de bundel Superguppie is alles (2014) is te horen hoe
Van de Vendel tempo en ritme inzet om uitdrukking te geven aan betekenis. In dit
gedicht volgt het spel met ritme heel letterlijk de betekenis van de woorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dit liedje is verboden.
Dit liedje moet op stil.
Ik mag alle liedjes zingen,
alle liedjes die ik wil.
Behalve deze ene, want
het is april
en dan past dit liedje
niet
echt.
Maar het staat maar te dringen,
kan mezelf niet bedwingen Siiiin
terklaasjekommaarbinnenmetjeknecht.4

De eerste vier regels zijn zeer ritmisch, bijna melodieus, door de regelmaat in de
accentuering van lettergrepen: ‘Dit liedje is verboden./ Dit liedje moet op stil./ Ik
mag alle liedjes zingen,/ alle liedjes die ik wil.’ In de vijfde regel wordt die metrische
cadans voortgezet, maar doordat ‘want’ op deze regel staat, wordt het patroon van
accentuering aan het einde van de regels doorbroken5. In de daaropvolgende regels
(zes tot en met negen) valt dat patroon helemaal uit elkaar: het ‘liedje’ uit de eerste
regels komt tot stilstand, zoals in regel twee al is aangekondigd. Waar we de eerste
vier regels en het begin van de vijfde regel bijna kunnen zingen, dwingt het volgende
deel een beetje hakkelende parlando voordracht af: ‘... want/ het is april/ en dan past
dit liedje/ niet/ echt.’ Regels tien en elf doen ritmisch ook weer precies wat ze

4
5

De getallen voor de regels horen niet bij het gedicht, maar zijn hier toegevoegd voor
verwijzing naar de regelnummers in de bespreking.
Regel één eindigt met een lettergreep zonder accent, regel twee met, regel drie zonder en
regel vier met. Regel vijf zou volgens dit patroon moeten eindigen zonder accent, maar
eindigt met een accent waardoor het ritme dus wordt doorbroken.
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zeggen: ‘Maar het staat maar te dringen,/ kan mezelf niet bedwingen -’. Omdat hier
de accenten steeds op de derde lettergreep vallen, klinken deze regels swingend: het
liedje kan niet worden tegengehouden. In de laatste twee regels barst het liedje in
kwestie ten slotte echt los, waarbij de verdeling over de regels, de verveelvoudiging
van de ‘i’ in ‘Siiiin’, het ontbreken van spaties en de cursivering precies laten zien
hoe dat specifieke liedje klinkt.

‘Moejje hore’: de meerstemmigheid van een dichter
Een gedicht is een uitnodiging om de stem van het gedicht aan te nemen en om er
stem aan te geven (Pullinger, 2017, p. 67). Door een gedicht uit te spreken, gaan we
de aanwijzingen voor de stem herkennen die het gedicht bevat, gaan we ademen op
dezelfde momenten als de dichter (ibid.). Tegelijk maken we ons ook een voorstelling
van wie de ‘ik’ in het gedicht is: kind(erlijk) of volwassen(e), mannelijk of vrouwelijk,
uit een bepaald land of taalgebied, culturele of sociale groep, enzovoort. In zijn
bespreking van de eerste twee bundels van Van de Vendel, Betrap me (1996) en
Bijna alle sleutels (1998), stelde Remco Ekkers (1998, p. 167) dat de ‘ik’ in de
gedichten een kind is dat goed naar de dingen kijkt en wil weten hoe ze in elkaar
zitten. De ‘ik’ in de Superguppie-bundels is wellicht iets jonger, maar past globaal
in dit beeld. Tegelijk kan die ‘ik’ in elk gedicht anders klinken omdat elk gedicht
uitdrukking kan geven aan een andere stemming of emotie en gesproken wordt vanuit
een andere motivatie. Omdat lyriek een ‘stem aangeboden voor ons gebruik’ (Vendler,
1997, p. 18) is, een stem die uitdrukking geeft aan innerlijke gedachten en gevoelens,
is ieder gedicht ook een uitdrukking van persoonlijkheid en identiteit.
Het gedicht ‘yes’ uit Superguppie krijgt kleintjes (2005), bijvoorbeeld, geeft
concrete aanwijzingen over sekse en positie in het gezin, maar ook over de houding
en het (gewenste) zelfbeeld van de ‘ik’:
Ik geef mijn zusje les
in yes.
Ik zeg: ‘Dat zeg je
als je blij bent dat je bij mij bent,
dat ik je grote broer ben,
dat ik sterk ben,
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en stoer,
en dat ik je heel even maar
geknepen heb vandaag.
Dat zeg je als ze vragen:
Is je broer de allerbeste?
Yes! zeg jij dan,
en dan doe je met je vuisten,
zó dus, zusje,
zó.’
[...]

Wanneer we dit gedicht uitspreken, stappen we in de positie van die grote broer die
zijn zusje lesgeeft in ‘yes’. Om dat te doen moeten we ons invoelen in die positie en
de soort spreekstem (toon, accent, etc.) die daar bij past. De houding die de ‘ik’ in
dit gedicht aanneemt, is er een van autoriteit, een van ‘zo, zusje, ik zal jou eens
vertellen hoe het zit’. Het gebruik van de gebiedende wijs, van het Engelse ‘yes’, de
benadrukking van de tegenstelling tussen zusje en grote broer, en de termen ‘sterk’
en ‘stoer’ bevestigen dit.
De ‘ik’ zal dus heel overtuig(en)d klinken, een beetje overdreven stoer zelfs, om
te verbergen dat er toch ook enige twijfel achter die houding schuilt. Er staat tenslotte
‘[...] Dat zeg je/ als je blij bent dat je bij mij bent’ en niet ‘omdat je blij bent’
(cursivering AdB). Die ruimte voor twijfel blijkt aan het eind van het gedicht gegrond:
[...]
Heeft ze het begrepen?
Zusje fluistert:
no.

De houding van de ‘ik’ in dit gedicht geeft toon en klankkleur aan de stem die we
daarbij horen of spreken. Ook wanneer we ervan uitgaan dat de ‘ik’ in alle
Superguppie-gedichten hetzelfde personage is - wat overigens niet zo hoeft te zijn
-, klinkt die ‘ik’ in ieder gedicht weer anders. Iedereen heeft tenslotte vele stemmingen
en dus ook vele stemmen. In ‘logeren’ uit Hoera voor Superguppie! (2010) klinkt
de ‘ik’ bijvoorbeeld helemaal niet zo stoer:
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‘Logeren is moeilijker/ dan ik had verwacht./ Je moet overal aan wennen,/ vooral in
de nacht./ [...].’ Ook al spreekt in deze gedichten steeds een kind dat goed naar de
dingen kijkt en wil weten hoe ze in elkaar zitten, vormt elk gedicht een uniek script
voor voordracht met een unieke stem.
In de gedichten in de bundel Ik juich voor jou (2013) horen we evenwel een heel
ander soort sprekers. In ‘This varkentje’, bijvoorbeeld, horen we dat de spreker geen
kind is, maar zich tot kinderen richt:
[...]
So I say to you: Beste children,
if varken het kan,
why not you?
[...]

Hier spreekt geen lyrisch ‘ik’. Het is eerder een dramatische monoloog, iemand die
een toespraak houdt en de lezer dus tot publiek maakt. Dit is een volwassen spreker
met een specifieke identiteit; een andere identiteit ook dan de spreker in bijvoorbeeld
‘Span er een koord overheen’. De spreker in ‘This varkentje’ spreekt een mix van
Engels en Nederlands, ‘Dunglish’, en voor de (volwassen) lezer kan de uitdrukking
‘had a dream’ associaties met de wereldberoemde toespraak van Martin Luther King
oproepen. Het is in ieder geval een spreker met internationale allure. Inhoudelijk is
het een ‘motivational speech’ in de trant van Obama's ‘Yes we can’ toespraak:
[...]
Oh, I say to you,
heel mijn biggetjesland:
You
oinksolutely
can!

Deze spreker spreekt dus eveneens met autoriteit, maar is duidelijk een volwassene
die die autoriteit aan een maatschappelijke positie ontleent en van daaruit niet alleen
kinderen, maar een heel land toespreekt. Hier horen we een overtuigend redenaar op
een groot podium.
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In ‘Gesponsord gedicht’, bij een illustratie van een varken dat een bommetje maakt
in het water, klinken zelfs meerdere stemmen: in het eerste deel van het gedicht
spreekt de betreffende sponsor - ‘Groetjes/ van het/ zwembad bij jou in de stad!’ die het water aanprijst, in het tweede deel gevolgd door een volwassen stem die
commentaar geeft bij het eerste deel. In ‘Gediggie’ horen we weer andere stemmen.
Hier spreken twee boksers en een verteller:
‘Moejje hore, tegenstander,’
Zegt de ene bokser tegen de ander,
‘moejje hore, lichtgewiggie,
Ik ken een mooi gediggie:
[...]

De spelling van de woorden van de twee boksers wijst op een (Randstedelijk) accent
of dialect, terwijl de verteller in zogeheten ‘algemeen Nederlands’ spreekt waardoor
associatief ook een verschil in sociale klasse wordt opgeroepen. In ieder geval klinken
de boksers door hun accent ruig of ongepolijst, wat het extra grappig maakt dat de
strijd tussen de twee boksers met de taal van een ‘gediggie’ wordt uitgevochten.
Zo geeft Edward van de Vendel in sommige van zijn gedichten heel concrete
aanwijzingen voor de klank van de stem(men), zoals ‘This varkentje’ en ‘Gediggie’,
maar meestal laat hij ons vrij om een voorstelling te maken van de stem op basis van
een emotie, houding of motivatie die we uit een gedicht afleiden, zoals in ‘yes’ en
‘logeren’. Met bundels als Ik juich voor jou (2013), en ook Chatbox (2006) waarin
de gedichten geschreven zijn bij monde van Tycho Zeling - hoofdpersonage in de
jeugdroman Ons derde lichaam (2006) -, kan Edward van de Vendel met recht een
veelstemmig dichter genoemd worden.

Ik mag alle liedjes zingen, alle liedjes die ik wil
In deze bespreking heb ik de aandacht gericht op de akoestische kant van Edward
van de Vendels poëzie voor jonge lezers. Als dichter die vanuit het schrijven van
liedjes bij de poëzie terechtkwam, hecht hij veel belang aan
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klank. Hij schrijft zijn gedichten echter niet in traditionele liedstructuur, maar in vrije
versvorm. Daardoor is de muzikale kant van zijn poëzie minder schematisch en
minder ‘zichtbaar’ dan in gedichten met een duidelijke strofebouw, met vaste
rijmschema's en gelijkmatige regellengtes. De vrije versvorm wordt vaak gezien als
veel verder verwijderd van oraliteit en auraliteit dan traditioneler dichtvormen en
veel meer als een typisch resultaat van schriftcultuur, bedoeld om stil te lezen
(Pullinger, 2017). Van de Vendels poëzie laat echter goed zien en horen dat dichters
denken, horen en voelen met elkaar weten te verbinden door zowel de beeldende als
de akoestische mogelijkheden van taal te benutten.
Hij laat klank, beeld en betekenis in elk van zijn gedichten heel nauw samenspelen,
zodat ieder gedicht een uniek ‘klankbeeld’ vormt. Zo kan hij ons in zijn gedichten
laten horen hoe het licht van een nachtlampje (emotioneel) voelt, of (fysiek) laten
voelen hoe de zwarte toetsen van de piano klinken. Zo kan hij ons ook de concentratie
en spanning van een hardloper laten ervaren en ons laten uitstijgen boven het rumoer
van kleinerende stemmen die zich in ons hoofd hebben genesteld. Bovendien nodigt
elk van zijn gedichten ons uit om in de positie van de spreker te stappen en vanuit
concrete of juist heel subtiele aanwijzingen de stem van het gedicht te belichamen.
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Dit is een overzicht van de poëziebundels van Edward van de Vendel. Uit drie bundels,
Aanhalingstekens, Mijn fijne geluidenboekje en Chatbox, zijn in deze bespreking geen
gedichten aan bod gekomen. De bundels stripgedichten van Van de Vendel en Floor de
Goede zijn hier niet genoemd: deze worden elders in dit nummer besproken.
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Wat je moet doen als je geen lievelingsdier hebt
Edward van de Vendel
Echt?
Jij hebt geen lievelingsdier?
Dan ken je dus ook niet het lievelingsplezier
dat je beleeft
aan een beestje
dat holt
door je hart.
Bij jou is het leeg daar,
en donker, en zwart.
Geen blauwoogmaki,
geen witgezichtsaki,
geen fennek of konik,
geen siesel of soeslik,
geen koedoe.
Misschien vraag je je af: hoe doe
ik dat,
hoe krijg ik er één?
Het antwoord is simpel:
je zoekt nu meteen
op Youtube naar de poedoe.
De poedoe het kleinste hertje op aarde.
Net zo belangrijk en van net zoveel waarde
als zee om je tenen,
als de haast van een musje,
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als een hemelsblauw steentje
in de hand van je zusje.
Je ziet hoe hij wroet
en woelt en rent voel je dat je al een beetje veranderd bent?
Nee?
De olifantspitsmuis,
de ai,
de jamaicavruchtenvampier geloof me:
ooit word je door een lievelingsdier
vanbinnen verwarmd.
Ooit word je
door troostende pootjes omarmd.
Ooit komt er eentje
op jou af gesprint
en dan ben je het,
eindelijk.
Lievelingskind.
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Een Gouden Zoen voor Gijsbrecht

We hadden graag een bijdrage over het boek Gijsbrecht van Edward van de Vendel,
met schitterende illustraties van Hanneke van der Hoeven en uitgegeven door Querido,
opgenomen in dit nummer van Literatuur zonder leeftijd, maar helaas liet de beoogde
auteur daarvan op het allerlaatste moment weten er toch niet aan toe te komen. Het
boek verdient echter zeker aandacht in dit nummer.
In 1999 kreeg het boek de Gouden Zoen. En de jury, bestaande uit Harry Bekkering
(voorzitter), Jacqueline van der Beek, Ingrid Brouwer, Casper Markesteijn en Christel
Ruesen, wisten in het juryrapport mooi te verwoorden waarom het die prijs verdiende.
♦♦♦
Je moet maar durven: Vondels Gijsbrecht van Aemstel bewerken voor de jeugd. Een
klassieke tragedie waarover Conrad Busken Huet ooit (1867) schreef: ‘De Gijsbrecht
is een stuk, bij welks vertonen niemand treurt en de gehele wereld naar huis verlangt.’
En vele generaties later - in de jaren vijftig en zestig van deze eeuw - zal dezelfde
verzuchting, in iets andere bewoordingen, geslaakt zijn door menige scholier, verplicht
aanwezig bij de voorstelling van Vondels drama.
En toch is het Van de Vendel gelukt: een eigen versie, een verfrissende, spannende
Gijsbrecht, zijn Gijsbrecht, sprankelend, fel, laconiek en geestig.
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Bij Van de Vendel is Gijsbrecht een menselijke held geworden. Hij brengt het oude
verhaal terug tot zijn essentie: het heldendom van Gijsbrecht. Wat betekent het - ook
psychologisch-emotioneel - om held te zijn? Eerst lezen we: ‘Een man van honderd
antwoorden/ op honderd bange vragen./ Gijsbrecht/ is een held.’ Maar even later
blijkt het om een onzekere held te gaan, worstelend met dilemma's: ‘“Stellen helden
vragen?“ mompelt Gijsbrecht, “aan zichzelf?”’ Een ware held is, blijkens Van de
Vendels interpretatie, iemand, die na een heftige, innerlijke strijd ook de durf en de
moed heeft om te verliezen. En anders dan bij Vondel (inblazing door een engel)
wordt deze omslag ook psychologisch gemotiveerd. In de tekening van Badeloch
veroorlooft Van de Vendel zich eveneens een modernisering. Zij legt zich niet zonder
meer neer bij het bevel van haar echtgenoot om zonder hem de stad te verlaten: ‘Als
er gevochten moet worden, dan doe ik mee/ Zij grijpt een degen van de muur/ en
zwaait hem heen en weer.’
Een mooie oorspronkelijke vondst, zeker in een jeugdliteraire bewerking, is het
om het verhaal niet te laten eindigen met ‘Vaerwel mijn Aemsterland,/ verwacht een
ander heer’, maar met een ontroerende dialoog tussen moeder (Badeloch) en zoon
(Veenerick): ‘“Moeder?“ “Ja mijn jongen?” “Word ik ook een held?”’
Vooral in het tweede gedeelte van het uit vijf ‘bedrijven’ bestaande boek weet
Van de Vendel de lezer emotioneel mee te sleuren in het nieuwe oude verhaal,
wanneer hij Gijsbrechts broer Arend en een van ontzetting stotterende boodschapper
op indringende wijze verslag laat doen van wat zij gezien hebben. Zo weet hij de
waanzin van de oorlog - dé oorlog ja, want het gaat Van de Vendel om universele
thema's, zie de titels van de ‘bedrijven’ (‘De tijd’, ‘De liefde’) - op poëtische wijze
(hoe raar dat ook moge klinken in dit verband) gestalte te geven:
Daarna begon het grootste en het roodste bloedvergieten
dat ik ooit aanschouwde.
Mensen sneuvelden als dingen dingen sneuvelden als mensen.
Kaarsen, kelken en kazuifels,
het zilveren mariabeeld,
een altaar, banken, priesterkleden,
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vrouwen, mannen, kinderen:
alles ging in tweeën.
We gleeën door de gangen, door het glibberige pad. (Arend)

En dan de boodschapper:
Het werd een worsteling,
met nonnen als leeuwinnen,
onverv-vaard en arm in arm,
een christelijke knoop,
maar Haamstee nam zijn z-zwaard en hakte erop los en
even l-later lagen alle nonnen,
zwart en wit en rood,
geknakt,
als bosjes
dode rozen
op een hoop.

Naar het oordeel van de jury kan het welbekende verhaal in deze moderne vorm ook in zijn uiterlijke vormgeving is dit boek een feest, met de werkelijk schitterende,
groteske zwart-wit illustraties van Hanneke van der Hoeven - nieuwe lezers vermaken
én ontroeren, en de oude verrassen. De jury spreekt zich bij deze dan ook uit voor
een toneelversie - voor jong én oud, gebaseerd op de grondig afgestofte en met goud
opgepoetste Gijsbrecht van Edward van de Vendel. Laat de Gouden Zoen 1999 voor
deze sublieme bewerking van Vondels klassieke drama hiervoor het startpunt zijn.
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Een laagdrempelige ‘onbekende x’
Over Edward van de Vendel en Floor de Goedes tweemansgenre van
de stripgedichten
Michel De Dobbeleer
Er bestaan veel studies die een antwoord proberen te geven op de vraag tot welk
genre een tekst, boek of (ander) kunstwerk behoort. Een terugkerende kritiek daarop
is dat het vaak niet bijzonder relevant is om dergelijke genretoewijzingen rigoureus
te gaan beargumenteren, temeer omdat auteurs en andere kunstenaars vandaag minder
dan ooit graag in zogenaamde hokjes worden geduwd.
Ook deze bijdrage gaat over zo'n genrelabel, maar ik zal nergens pleiten om de
drie bundels stripgedichten van Edward van de Vendel en Floor de Goede (2008,
2010, 2017) die hier centraal staan, van een ander, misschien passender etiket te
voorzien. Nee, om het over deze drie specifieke werken uit het veelzijdige oeuvre
van Van de Vendel te hebben, vormt het genrelabel in kwestie net het meest
aangewezen vertrekpunt. Het is namelijk het zelf gecreëerde hokje waarin dichter
en tekenaar zich zo'n tien jaar geleden, mede op initiatief van Kidsweek, kennelijk
graag lieten duwen, en ook in 2017 nog steeds (laten) duwen.1 Ik ga er dan ook van
uit dat de drie bundels inderdaad stripgedichten zijn en zoek uit hoe die zich dan
positioneren tegenover teksten of producten die verwante labels meekregen of -krijgen.
En of Kidsweek, Van de Vendel en De Goede enkel de term ‘stripgedicht’ creëerden
(ter invulling van een tot dan ‘onbekende x’?), of ook de daarmee bedoelde tekstsoort.

1

Recensent Chris Bulcaen attendeerde me op het ‘gedichtenverstripinitiatief’ van die
Nederlandse weekkrant voor basisschoolkinderen (2008). De Goede verduidelijkte: ‘In 2007
werd ik door Kidsweek gevraagd een van Edwards gedichten te verstrippen. [...] De andere
gedichten werden door andere stripmakers verstript.’ Daarvan vond ik helaas tot dusver geen
spoor (en De Goede in zijn ‘archieven’ evenmin; e-mailcorrespondentie, 13-14 september
2017, waarvoor dank).
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Figuur 1: (Uit: Draken met stekkers en andere stripgedichten, 2010)
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Even voorstellen
Bij wijze van referentiepunt voor wat volgt en als kennismaking, het stripgedicht
‘Mannetjes’ uit Draken met stekkers en andere stripgedichten (2010) (zie figuur 1).
Wat natuurlijk meteen opvalt, is het gebruik van tekstballonnen, nog steeds het
meest iconische stripbestanddeel. In ‘Mannetjes’ zien we naast de gebruikelijke
spreekballonnen ook zogenaamde denkballonnen. Die typisch wolkvormige ballonnen,
door cirkeltjes verbonden met het denkende personage in kwestie, zijn hier door
Floor de Goede uiterst creatief aangewend. Denkballonnen bevatten gewoonlijk
enkel de ‘gedachte’ tekst, maar hier worden de rode en groene mannetjes uit de
raadselachtige, rijmende zinnetjes van het sprekende personage letterlijk en figuurlijk
‘verbeeld’ in de denkballonnen van zijn goed luisterende, maar zwijgende metgezel.
Bijzonder is bovendien dat de rijmende zinnetjes van de spreker als het ware
doorklinken in diezelfde denkballonnen van de zwijger, de focalisator.
Een minimumvoorwaarde om van strips te kunnen spreken, is de aanwezigheid
van dergelijke tekstballonnen echter niet. Vaak is het duidelijk genoeg wanneer de
tekst zonder ballon bij de bijbehorende tekening wordt geplaatst. Dit is zeker het
geval in gedichten waarin de tekst in feite niet (door meerdere personages, wisselend)
wordt uitgesproken, maar enkel wordt gedacht door één personage: de verteller en
gewoonlijk ook focalisator. De plaatjes in figuur 2, een met en een zonder kader,
tonen hoe dit werkt.

Figuur 2: (Uit: ‘Hete adem’, Draken met stekkers en ander stripgedichten, 2010)
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Figuur 3: (Uit: ‘Opa laat zijn tenen zien’, Opa laat zijn tenen zien en andere stripgedichten, 2008)

Bij De Goede tref je dan ook hele pagina's zonder tekstballonnen aan. Dat ook
daarin plaats is voor typische striptaal zie je eveneens in figuur 2, waarin de niet
begrijpende ‘draak-met-stekker’ uit de bundeltitel een vraagteken boven het voorhoofd
getekend kreeg. Een niet minder bekend voorbeeld van door iedereen begrepen
striptaal is het bibberend beletterde, onomatopoëtische ‘IIIÉÉ’ in figuur 3 uit het
titelgedicht van de oudste bundel. Met een geoefend oog voor deze en andere
technieken kun je nu elk afzonderlijk stripgedicht uitgebreid stripnarratologisch gaan
beschrijven. Uit dergelijke beschrijvingen zou dan blijken dat die niet wezenlijk
verschillen van die van een gewone strip.2 Daaruit valt te besluiten dat stripgedichten
(althans) narratologisch eigenlijk strips zijn en dat het wellicht relevanter is om deze
voor heel wat stripliefhebbers nog onbekende stripsoort dan maar zonder technische
narratologie op zijn unieke eigenheid te beoordelen.
Het soort tekeningen en het speelse maar doordachte gebruik van (knipogen naar)
de striptaal, waarmee Van de Vendels verzen, zoals in ‘Mannetjes’, over de pagina('s)
werden geschikt, is illustratief voor de drie bundels. Die bevatten elk 21 stripgedichten
over twee pagina's en elk ook eentje - telkens het eerste - op één pagina; alles samen
dus 66 gedichten, alle in kleur, over 129 ongenummerde pagina's. Bij alle 63 gedichten
over

2

Natuurlijk zou je er vanwege Van de Vendels rijmende verzen extra op moeten letten hoe
zijn tekst precies geschikt staat en of er bijvoorbeeld bij rijmende woorden ook bepaalde
beelden terugkeren (maar dat kun/moet je ook doen voor strips zonder rijm). De Goede lijkt
daar overigens veeleer intuïtief mee te zijn omgegaan.
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twee pagina's kan begin en eind steeds in één oogopslag worden aanschouwd. Van
de Vendel en De Goede maakten bijgevolg nergens gebruik van de bekende
striptechniek om in en/of via het laatste plaatje rechtsonder op de rechterpagina
suspense te creëren. Die kunstgreep zou nochtans niet misstaan bij het overbrengen
van hun pointes.

‘Stripgedichten dus’
Een aanzienlijk aantal recensies niet te na gesproken - Literom Jeugd bevatte er eind
augustus 2017 iets meer dan een dozijn - is er over Van de Vendels en De Goedes
stripgedichten nog nauwelijks geschreven. Wel zijn ze kort opgemerkt in een paar
‘overzichtswerken’ met betrekking tot jeugdliteratuur. Zowel Rita Ghesquière als
Jan Van Coillie hebben er begrijpelijk het innovatieve cross-overgehalte van ingezien.
Ghesquière heeft het over ‘een nieuw model, dat een brug bouwt tussen het
beeldverhaal en de poëzie’ (2009, p. 144), terwijl Van Coillie de gedichten als
voorbeeld ziet van de ‘postmoderne vermenging van genres en het toenemend belang
van illustraties in poëziebundels’ (2014, p. 521).
Alleen al uit het feit dat zoekmachines na het intikken van ‘stripgedicht(en)’ haast
uitsluitend naar Kidsweek, Van de Vendel en De Goede leiden,3 kun je concluderen
dat de term inderdaad in hun midden is bedacht. Dat men ‘stripgedicht’ wel erg goed
vond klinken, is te merken aan de zwier waarmee op het achterkant van de eerste
bundel, Opa laat zijn tenen zien en andere stripgedichten (2008), de samenstelling
van het neologisme geëxpliciteerd wordt:

3

Een uitzondering vormt de workshop ‘Stripgedichten’ (sinds 2014) uit het aanbod van School
der Poëzie. Die honderd minuten durende workshop gaat onder meer uit van (de allitererende
titels van) Willy Vandersteens Suske en Wiskealbums. Volgens docente Marije Uijtdehaage
leidt de workshop tot ‘korte, niet rijmende gedichten’. De bundels van Van de Vendel en De
Goede, waarin overigens volop wordt gerijmd, droegen niet bij tot de tot-standkoming van
het workshopconcept, ‘maar wel bijvoorbeeld plaatjes uit bekende strips en types als Guust
Flater en Dagobert Duck’ (e-mailcorrespondentie, 8 september 2017, waarvoor dank).
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Het zijn strips.
Én het zijn gedichten.
Het zijn stripgedichten!
Edward van de Vendel (van Superguppie)
schreef de gedichten.
Over de tenen van opa,
mama's parapluutje,
over drie vaders op een knikkerbaan,
over voetbalvogel
en een flatgebouworkest ...
Floor de Goede (van Flo)
maakte er strips van.
Stripgedichten dus.

Simpel gevonden en toch geniaal, lijkt hier ludiek te worden gesuggereerd. En ook
uitgever Querido zal de term wel gunstig hebben onthaald, want ook de titels van de
twee latere bundels (Draken met stekkers en andere stripgedichten en De zombietrein
en andere stripgedichten)4 eindigen ermee. Sterker nog: behalve uiteraard het telkens
aan de nieuwe inhoud aangepaste middendeel (‘Over de tenen [...] flatgebouworkest
...’) keert de net geciteerde tekst er telkens ongewijzigd op de achterzijde terug.5
Stripgedichten worden tot op heden dus zowat automatisch met Van de Vendel
en De Goede geassocieerd en dat is best merkwaardig, zo meent ook Thomas de
Veen in zijn online gepubliceerde recensie van De zombietrein:
Eigenlijk gek, dat de ‘stripgedichten’ die Edward van de Vendel en Floor
de Goede zo'n tien jaar geleden voor het eerst maakten, nooit navolging
hebben gekregen van andere makers. Het bleef - van Opa laat zijn tenen

4
5

In verdere titelverwijzingen laat ik ‘en andere stripgedichten’ gemakshalve achterwege.
Of toch bijna: vanaf Draken met stekkers werd de laatste punt een uitroepteken
(‘Stripgedichten dus!’) en op het anders vormgegeven achterkant van De zombietrein viel
‘(van Supperguppie)’ weg.
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zien (2008) en Draken met stekkers (2010) tot aan het nieuwe De
zombietrein - een tweemansgenre (...). (De Veen, 2017)
Je zou kunnen denken dat de opmerkelijke lof voor de stripgedichten - de eerste twee
bundels kaapten mooie prijzen weg (zie verder) en in de genoemde recensies is het
lang zoeken naar enig puntje van negatieve kritiek - al snel tot navolging door anderen
had kunnen leiden. Maar evengoed kun je stellen dat Van de Vendel en De Goede
de lat misschien meteen zo hoog legden dat niemand het echt aandurfde in hun
voetsporen te treden.6 Zodoende zijn de stripgedichten nu al bijna een decennium
lang kennelijk een ‘tweemansgenre’.
Die fraaie aanduiding van De Veen - eveneens een neologisme? - verdient nadere
reflectie. Mijn antwoord op de vraag of die stripgedichten nu echt een genre van
‘twee man’ zijn, zoek ik met behulp van twee deelvragen. Ten eerste vraag ik me af
of het een genre is dat werkelijk enkel door Van de Vendel en De Goede wordt
beoefend en dus door hen geïntroduceerd is? De tweede vraag luidt: dien je om
stripgedichten te maken inderdaad met zijn tweeën te zijn: een stripmaker en een
dichter?

Stripgedichten avant la lettre?
Een speurtocht naar het bestaan van de term ‘stripgedicht’ vóór Opa laat zijn tenen
zien (2008) leverde zoals al gezegd niets op. Het oudste, mij bekende Nederlandstalige
werk dat a posteriori aardig tegen het stripgedicht aanleunt, is De geboorte (1967),
met verzen van Hugo Claus en tekeningen van hugOKÉ, pseudoniem van Hugo De
Kempeneer. Het werkje van ruim veertig pagina's behandelt satirisch de geboorte
van Belgman uit de verkrachting, door een Waals ‘Walletje’, van een Vlaams
‘Vlammetje’, en is beslist tot oudere lezers dan die van de stripgedichten gericht.
Hoewel hugOKÉ hier en daar de vormentaal van het stripmedium hanteert, is hij op
te veel pagina's

6

(Amateuristische?) uitzonderingen vormen de leerlingen bij ‘docent Ingrid’ (‘Nederlands
VO onderbouw’; http://irapoezie.yurls.net/nl/page/887452#topboxes) en bij ‘stagejuf Maura’
(in de les ‘poëziebeleving’ in het Oost-Vlaamse Grotenberge;
http://www.basisschoolgrotenberge.be/page8457232442.aspx).
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te zeer illustrator om een vergelijking met De Goede op dit punt te kunnen doorstaan.
Van ‘strip’ of zelfs ‘gedicht’ wordt in dit curiosum echter nergens expliciet
gesproken. In andere Europese talen circuleren wel al lang met ‘stripgedicht’
vergelijkbare begrippen. In het oog springt Poema a fumetti (1969) van de Italiaanse
schrijver, schilder en journalist Dino Buzzati. Die titel kan het best worden vertaald
als Strippoëem,7 maar de 222 pagina's tellende erotisch geladen herinterpretatie van
de mythe van Orpheus en Eurydice, met als setting een op Buzzati's Milaan lijkende
metropool, is veeleer een graphic novel avant la lettre (Filippelli, 2017). Ondanks
de poëtische beeldtaal is het dus toch geen dichtwerk. Een al dan niet bewuste Duitse
vertaling van poema a fumetti, maar dan in het meervoud, vinden we terug in Norbert
Eichlers Apollo 11: Comic-Gedichte für Tagträumer & Nachtwächter: 35
Orientierungsversuche (1971). Als we Google mogen vertrouwen, stierven
Comic-Gedichte (onder die naam) snel een stille dood.8
Nog een verwante term, nu uit het Frans (zowat een calque van de Italiaanse), is
die van de reeks Poèmes en bandes dessinées (uitgever Petit à petit, 2001-). De opzet
hiervan is zowel educatief als artistiek: per deel wordt het leven van een Franse
dichter in vogelvlucht naverteld met tussendoor ruimte voor een tiental gedichten,
die dan telkens worden verstript. Twee delen hiervan, gewijd aan Charles Baudelaire
en Victor Hugo (Bulcaen, 2008), verschenen bij uitgeverij Atlas in Nederlandse
vertaling (resp. in 2003 en 2005), met als reeksnaam Verbeelde gedichten. Een
letterlijkere vertaling ware Stripgedichten geweest, maar mogelijk vond Atlas de
term ‘verbeelde’ passender bij die Franse coryfeeën dan ‘strip(-)’. Het Franse concept
werd overigens ook eenmalig toegepast op een Nederlandse dichter: in 2009, een
jaar na Opa laat zijn tenen zien, verscheen een bundel ‘verbeelde gedichten’ van Jan
Jacob Slauerhoff. Dit derde deel uit de Atlasreeks bleek het laatste, maar zorgde er
wel voor dat er nu ook van andere Nederlandstalige stripauteurs dan Floor de Goede
iets was verschenen in boekvorm dat we ‘strip-

7
8

Desondanks is de titel van Marina Harss' Engelse vertaling uit 2009 Poem Strip.
Ik kon Eichlers bundel niet traceren, maar volgens Dieter Kessler (1976, p. 56) geeft Eichler
elk woord een bij zijn betekenis passende vorm, wat nog wel lukt bij ‘Blumen’, ‘Gehirn’ of
‘rotieren’, maar niet bepaald bij ‘Lügen’.
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gedichten’ zouden kunnen noemen.9 Groot verschil met Van de Vendels gedichten
is wel dat die van Slauerhoff er al een geschiedenis van minstens 73 jaar op hadden
zitten voor ze werden verstript, terwijl Van de Vendel die van hem met die stripvorm
in het achterhoofd schreef.
Een anderstalige term die in tegenstelling tot alle vorige ook in het Nederlands
taalgebied stilaan ingeburgerd raakt, komt weinig verrassend overgewaaid uit het
Engels: graphic poem of, overkoepelend, graphic poetry. Het is de naam waarmee,
en de vorm waarin, voorlopig vooral de Vlaamse Lies Van Gasse haar gedichten aan
de man tracht te brengen. Dat de Engelse term bij ons zijn plaats aan het veroveren
is, bewijst de titel van een themanummer van Dietsche Warande & Belfort uit 2016:
‘Graphic poem’. In zijn bijdrage over het genre tracht Toon Horsten te peilen naar
het wezen van zo'n ‘graphic poem’. Dat is een gedicht
waarbij tekst en beeld samen zijn bedacht en uitgewerkt en één geheel
vormen. Zowel tekst als beeld dragen betekenis, de wisselwerking tussen
de twee doet dat ook. Of zo'n werk nu door één kunstenaar, of à quatre
mains door een dichter en een beeldend kunstenaar wordt gemaakt is op
zich niet zo belangrijk. (Horsten, 2016, p. 41)
Die quatre mains sluiten de bundels van Van de Vendel en De Goede dus niet bij
voorbaat uit, en er valt iets voor te zeggen om stripgedichten als een soort graphic
poetry te beschouwen. Het graphic in graphic poem, zo bakent Horsten verder af,
slaat niet op de specifieke vormgeving zoals we die aantreffen in de typografische
hoogstandjes van Paul Van Ostaijen. De Goede maakt in de stripgedichten hoe dan
ook een paar keer gebruik van een dergelijke (figuurgedichten)techniek, die in een
doorsneestrip zelden wordt aangewend. Zo vormt de tekst ‘want het zit aan een lijn’
in figuur 4, uit ‘Radiografisch bestuurbaar’, daadwerkelijk ook een hondenlijn.

9

Het gaat om deze elf: Merel Barends, Udo Prinsen, Gerco Hiddink & Kaponga, Bert Dekker,
Gerolf Van de Perre, Marc Legendre, Flos Vingerhoets, Jelle van der Ster, Judith Vanistendael
(die aan Slauerhoffs ‘De ochtendzon’ niet geheel gepast een paar ballonnen met eigen tekst
heeft toegevoegd; 2009, p. 66) en Filip Leemans.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

61

Figuur 4: (Uit: Opa laat zijn tenen zien, 2008)

Het is evident, aldus opnieuw Horsten, dat graphic poem als term ‘de poëtische
tegenhanger’ wil zijn van graphic novel. Hij voegt er meteen aan toe dat graphic
novels, net als strips in het algemeen, typisch ‘sequentieel’ worden verteld,10 terwijl
dat voor graphic poems veel minder of niet geldt (2016, p. 42). Uit ‘Mannetjes’ bleek
al dat de stripgedichten in elk geval wel sequentieel worden verteld. Ook ‘Oma in
de verte’ (figuur 5) is een prima voorbeeld.

10

In het Engels, zelfs in het Nederlands, spreken stripdeskundigen graag van sequential art.
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Figuur 5: (Uit: De zombietrein en andere stripgedichten, 2017)
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Er is al heel wat geschreven over de (on)zin om de graphic novel - een begrip dat
sinds 2011 in Van Dale staat - van strips te scheiden, of beter: van andere strips;
beide betreffen in elk geval hetzelfde medium. Velen zijn het erover eens dat de term
‘graphic novel’ (slechts) een etiket is om (auteurs van) strips van een literair aura te
voorzien, (veel) artistieker dan de connotatie van ‘pulp’ die voor menigeen tot op
vandaag nog aan strips blijkt te kleven.
Is graphic poem dan evenzo een ‘chiquere’ term met een pendant in de ‘trivialere’
stripterminologie? Die pendant is dan als het ware de onbekende x in de verhouding
- gemakkelijk af te leiden uit Horstens bovengenoemde evidentie -: ‘graphic novel
staat tot strip zoals graphic poem tot x staat.’ Die onbekende x, (b)lijkt eigenlijk niet
in te vullen: er bestaat geen dichterlijke tegenhanger van de traditionele strip, of het
zou het ‘stripgedicht’ moeten zijn. Veelbetekenend genoeg, echter, wordt over
stripgedichten in het hele themanummer met geen woord gerept, ofwel omdat men
het doelpubliek van Van de Vendel buiten het bereik van Dietsche Warande & Belfort
vindt vallen (voor dat van De Goede gaat dat minder op), ofwel omdat men de
stripgedichten simpelweg niet kent, ofwel omdat men ze te triviaal vindt, en in elk
geval omdat men bij graphic poetry niet aan zulk poëtisch stripwerk denkt of wil
denken.
Over smaak valt niet te twisten, maar zeker is dat graphic poems niet zelden op
behoorlijk dwingende wijze iets artistiekerigs uitademen en, tegelijk, dat iets dergelijks
de stripgedichten vreemd lijkt.11 Bij graphic poems heb ik dikwijls moeite om tegelijk
de focus op de tekst (in mijn brein nog altijd essentieel bij een gedicht) en het beeld
te houden. Doordat de beelden nu eens ver-, dan weer afleiden, stokt het poëtische
ritme herhaaldelijk. Stripgedichten lezen daarentegen doorgaans aangenaam door.
De hoofdreden daarvoor

11

Wat, evident, niet wil zeggen dat ik alle stripgedichten goed of ‘natuurlijk’ en alle graphic
poems minder goed of ‘gekunsteld’ vind. Ik begrijp Gert Meesters wanneer die zegt dat de
recente opmars van het graphic poem ‘vooral het besef op[levert] dat het een moeilijk genre
is’ (2016), maar ik wil niet zo ver gaan te beweren dat het een onmogelijke vorm is (cf.
Surdiacourt 2012). Ruimte ontbreekt om hier uit te weiden over graphic poetry's existentiële
problemen, alsook over de bij ons minder bekende term comics poetry. Je zou kunnen denken
dat comics poetry beter overeenkomt met de stripgedichten, maar dat klopt niet blijkens het
manifest ter zake, en een blik op de creaties in Ink Brick ‘a micro-press dedicated to comics
poetry’ verraadt meteen een heel ander doelpubliek (Rothman, 2015).
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moet worden gezocht in hun laagdrempeligheid, en onlosmakelijk daarmee verbonden,
in Van de Vendels en De Goedes doelpubliek.
Werden er vóór 2008 dan stripgedichten ‘avant la lettre’ gemaakt? Bovengenoemde
vormen zijn alle, in het bijzonder ook terminologisch, verwant, maar rasechte
voorlopers blijken het niet, in grote mate allicht omdat ze stuk voor stuk voor
volwassenen zijn bedoeld. Stripgedichten voor meerderjarigen lijken op zich wel
denkbaar, maar zoals ze nu functioneren richten zij zich (wijselijk?) op jeugdige
lezers.

Welk jeugdig doelpubliek? Een kwestie van merchandising
De Goedes covertekeningen verraden meteen een jeugdig doelpubliek, maar de
bundels zelf laten in het midden hoe jeugdig. Leeftijden kleven op (jeugd)literatuur
is een heikele, misschien onnodige zaak,12 maar veel bibliotheken, recensenten en
uitgeverijen doen het niettemin. De openbare bibliotheek van Gent, bijvoorbeeld,
voorzag de oudste twee stripgedichtenbundels van een ‘10+’-sticker, maar de jongste
van ‘Kinderen’. Op die van het aanpalende Destelbergen lees je enkel een label
‘poëzie’. Ook de Gentse exemplaren vind je overigens onder de rubriek ‘Gedichten’
in de jeugdafdeling, hoewel die net als in Destelbergen ook een sectie strips herbergt.
Als je even willekeurig door de bundels bladert, doen ze nochtans eerder denken
aan strips dan aan jeugdliteratuur. Toch zijn er voldoende aanwijzingen dat ze maar
beter tussen de jeugdboeken kunnen staan, en dus eerder op een
jeugdliteratuur-/poëzieminnend dan op een (kinder)stripminnend publiek mikken.
Zo toont de cover, en dus de peritekst,13 de naam van uitgeverij Querido, en die staat
niet bepaald bekend om haar strips, maar des te meer om haar (jeugd)literatuur.
Voorts is het de dichter, wiens naam steeds als eerste op diezelfde cover prijkt. Dat
Van de Vendel in 2008 al een gevestigde naam was, zeker meer dan De Goede, is
daar natuurlijk mede een

12
13

Voor een status quaestionis omtrent zulke en andere ‘geadresseerdheid’, zie Bierhuizen
(2016, i.h.b. inz. jeugdpoëzie, pp. 79-80).
Gérard Genettes bekende terminologie blijft in dit soort kwesties heel pertinent. Péritexte
(alle ‘tekst’ die niet tot het eigenlijke werk, maar wel nog tot het fysieke boek hoort) en
épitexte (alle buiten het fysieke boek circulerende ‘tekst’ over het werk) vormen voor Genette
samen de paratexte (1987, p. 11), al wordt die laatste term ook vaak gebruikt ter aanduiding
van de peritekst alleen.
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verklaring voor. Maar ook de aard van de samenstelling ‘stripgedicht’ zelf wijst erop
dat het wel om een soort gedicht moet gaan, dat dan thuishoort bij de jeugdpoëzie.
Wilde men het product als strip in de markt zetten, dan was het beter geweest om
‘strip’ in het tweede deel van de samenstelling te plaatsen. De meest in het oog
springende indicator van hoe de ‘merchandising’ van de bundels is aangepakt, is
echter hun formaat: dat is niet dat van het klassieke stripboek, maar eerder iets dat
je op een boekenrek tussen de jeugdboeken zet.
Ook de eerste prijs die de stripgedichten te beurt viel, een Zilveren Griffel voor
Opa laat zijn tenen zien, begunstigde de perceptie in het culturele veld als een
jeugdboek. Opvolger Draken met stekkers sleepte naast een Vlag en Wimpel, opnieuw
van de Griffeljury, weliswaar ook een Stripschappenning (categorie ‘Nederlands
Jeugd’) in de wacht.

Geen ‘illustraties’
Edward Van de Vendel verbond al talloze illustratoren aan zijn naam en werk. Isabelle
Vandenabeele kreeg in 2004 een Zilveren Penseel voor haar illustraties bij Rood
Rood Roodkapje, en Dertien rennende hertjes (2012), met illustraties door Mattias
De Leeuw, heet zelfs een ‘beeldroman voor jonge kinderen’ te zijn.14 Maar niet enkel
Van de Vendels proza wordt geïllustreerd. Liesbeth De Sterckes tekeningen in het
rijmende Feest voor de machines (2014) intrigeerden mijn oudste dochter bij het
voorlezen, maar bekender is Van de Vendels ‘echte’ jeugdpoëzie, zoals in de
bekroonde Superguppie-bundels met de iconisch geworden illustraties van Fleur van
der Weel.
Wat (kinder)strips met al deze jeugd- of kinderboeken gemeen hebben, is
vanzelfsprekend dat ze behalve uit tekst ook uit beeld bestaan. Zoals uit de alinea
hierboven ten overvloede blijkt, heten kinderboeken met beelden geïllustreerd, en
illustratoren zijn dan normaliter tekenaars, zelden of nooit zijn het striptekenaars.
Van de Vendel strikte Floor de Goede dan ook om iets fundamenteel anders te doen
dan al die illustratoren, want de stripgedichten presenteren zich dan wel bovenal als
jeugdpoëzie, (strip)narrato-

14

Aldus het achterkant. Noorduijn en Vanden Bosch hebben het, nogal vreemd, over een
‘graphic novel voor jonge lezers’ (2016, p. 163).
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logisch zijn het zoals gezegd toch in de eerste plaats strips, geen
poëzie-prentenboeken.
De Goede genoot in 2008 al enige bekendheid vanwege zijn dagelijkse strips in
diverse kranten en tijdschriften, maar had op dat moment nog geen enkele
stripboekpublicatie op zijn naam staan, die in eigen beheer niet meegerekend. Je kunt
stellen dat Opa laat zijn tenen zien zijn eerste was, en wel meteen een ongewone,
niet zozeer omdat De Goede er andermans werk verstripte - dat doen de laatste jaren
alsmaar meer stripmakers -,15 maar wel omdat het gedichten voor de jeugd betrof.
Nog steeds is hij het bekendst als stripauteur met een ouder doelpubliek, vooral dan
van Flo, zijn ‘autobiografisch[e] stripje[s]’, en sinds 2012 ook van Dansen op de
vulkaan, een one-shot van ruim 250 pagina's.16
De samenwerking met Van de Vendel (al tien jaar, onafgebroken bij Querido)
bracht de stripmaker echter ook volop binnen in het universum van de jeugdliteratuur,
en daar maakte hij sindsdien ook naam als illustrator. Dat doet hij alsnog uitsluitend
met Van de Vendel, zo in diens Sofie-reeks, en recent ook via Ik ben bij de
dinosaurussen geweest (2016), het eerste boek waarbij De Goedes naam vóór die
van Van de Vendel prijkt. Dat (voorlees)boek (‘4+’) bevat trouwens verschillende
tekstballonnen, maar een strip is het zeker niet. Daarmee is De Goede thans een van
de weinigen in ons taalgebied die net als Thé Tjong-Khing en Jan Bosschaert (cf.
Lefèvre, 2014, p. 426) zowel jeugdboeken illustreert als strips maakt.
Geen van deze drie ‘dubbeltalenten’ kan zich echter een (jeugd)dichter noemen,
en zolang er geen (jeugd)dichters opstaan die ook fijne strips kun-

15

16

‘Verstrippen’ wordt gewoonlijk gereserveerd voor een adaptatie naar het stripmedium van
een werk (roman, film, gedicht) dat tevoren al uitgegeven/verschenen was, zoals dat van de
genoemde dichters in Verbeelde gedichten. De Goede deed dit intussen met Arnon Grunbergs
Tirza (in Pos, Steinz & Tychon, 2010, p. 114) en met Theo en Thea (in Pos & Thijssen,
2012), beide op één pagina.
Illustratief voor het hoger behandelde onderscheid tussen graphic novel en strip is het begin
van Claudia de Breijs voorwoord in Dansen op de vulkaan (De Goede illustreerde De Breijs
Krijg nou tieten!, 2009): ‘Eindelijk. Hij is er. Flo's eerste graphic novel.’ Die plaatst De Breij
dan tegenover zijn ‘autobiografisch[e] stripje[s]’ (in De Goede, 2012, p. 3). De peritekst van
De Goedes boek bevat trouwens een verwijzing naar zijn samenwerking met Van de Vendel,
maar vermeldt niet expliciet de stripgedichten.
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nen tekenen,17 zal het stripgedicht dus noodzakelijk een tweemansgenre blijven, om
zo eindelijk antwoord te bieden op mijn eerder gestelde (tweede) deelvraag.

Het succes van het recept
We weten intussen dat stripgedichten als een soort graphic poetry kunnen worden
beschouwd, maar daar door hun jeugdige doelpubliek van verschillen. Daarmee
weten we echter nog niet waarom Opa laat zijn tenen zien en de twee vervolgbundels
die lang onbekend gebleven x zo succesvol - getuige de prijzen - gestalte hebben
gegeven. Hoe komt het dat ze als het ware een gat in de markt vonden?
Ten eerste zit het hem in De Goedes gevarieerde, bijna altijd aardige ik-personages.
Door hun jonge, eerlijke ogen maken we de belevenissen en overdenkingen uit Van
de Vendels gedichten mee. Naar aanleiding van Dansen op de vulkaan noemde Gert
Meesters, een van Vlaanderens bekendste striprecensenten, De Goede ‘de knuffelman’.
Dat bleek positief bedoeld: Meesters prijst immers de ‘warme gloed, die veroorzaakt
wordt door de lieve lijnvoering, waarin elk personage eruitziet alsof het een knuffel
kan gebruiken’ (2013). Dat geldt zo mogelijk nog meer voor de ik-personages uit de
stripgedichten, allen minstens (vijf)tien jaar jonger dan de jongvolwassenen uit
Dansen op de vulkaan. Het feit dat die ik-personages er in elk gedicht weer anders
uitzien, dus tweeëntwintig verschillende jeugdige meisjes of jongens per bundel (vgl.
figuur 1-5), maakt de toegankelijkheid, de lage drempel voor identificatie met alvast
een paar van deze ik-personages waarschijnlijk nog groter. Fleur van der Weels hond
(met mensenlijf / mens met hondenkop) uit Superguppie is ook erg aaibaar, maar
blijft wel gedurende alle geïllustreerde gedichten dezelfde.
Bovendien en tegelijk schuilt de toegankelijk- en laagdrempeligheid van het
succesvolle recept ook in De Goedes respect voor de traditionele striptaal. Zeker,
zoals aangetoond springt De Goede creatief om met het strip-

17

Er zijn (en waren, bv. Rie Cramer; zie Van Coillie, 2014, pp. 224-225, 237, 241) wel dichters
als Ted van Lieshout en Joke van Leeuwen die hun jeugdpoëzie zelf van illustraties voorzien,
maar die maken (voorlopig) geen strips.
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instrumentarium,18 maar dat ook niet-kenners zijn vormentaal sowieso meteen als
een strip herkennen wijst op een eerbied voor die vormentaal die je ontwapenend
kunt noemen in vergelijking met de werkwijze van vele graphic poets. Nogmaals,
het doelpubliek rechtvaardigt die verschillen ook. Een graphic poet die de traditionele
striptaal helemaal trouw blijft, zouden weinigen vermoedelijk echt serieus nemen.
Moeten graphic poems die taal niet net ter discussie stellen? Zo zal ook menig ‘graphic
novelist’ er zich ongetwijfeld voor behoeden dat zijn/haar work in progress niet te
veel op een traditionele strip gaat lijken. Maar wellicht maalt het frisse publiek van
de stripgedichten daar niet om; de recensenten van de drie bundels in elk geval niet.
Die herkenbaarheid is in dit geval een goede zaak, want anders dan graphic poems
zijn strips van oudsher typisch sequentieel (zie eerder) en de gedichten van Van de
Vendel zijn dat meestal ook.
De analyse van de inhoud van Van de Vendels jeugdpoëzie laat ik over aan
specialisten op dat gebied, maar zonneklaar is dat zijn stripgedichten vaak, net als
bijvoorbeeld die in Superguppie, een (treffend, origineel, ontroerend, spits) verhaaltje
vertellen. Thomas de Veen merkte in twee recensies van Opa laat zijn tenen zien
raak op dat de kern van veel van die verhaaltjes uit een fantasie van ‘omgekeerdheid’19
bestaat, die dan wordt uitgewerkt door de verschillende verzen - en dus stripplaatjes
- heen (2008, 2009). Ook de twee hier integraal gepresenteerde stripgedichten (figuur
1 en 5) tonen hoe het draait om ‘alledaagse dingen, maar dan in een poëtische
omgekeerde wereld’ (De Veen, 2008). Net die diepgewortelde sequentialiteit van de
strip laat de lezer/kijker toe om ‘sequentieel’, dus stap voor stap en parallel aan Van
de Vendels verzen, die omgekeerdheid verbeeld te ontdekken. Soms visualiseert De
Goede die omgekeerdheid zoals Van de Vendel ze min of meer heeft gefantaseerd;
trouw of vrij ‘letterlijk’, zou je kunnen zeggen. Soms doet hij er ‘recalcitrant’20 enige
scheppen bovenop om zo een

18

19
20

Om De Goede recht te doen: hij doet dit nu en dan ook veel creatiever dan wat ik hier kon
tonen; zo in ‘De steiger’ (uit Opa laat zijn tenen zien), waarin het lijnenspel van een metalen
steigerconstructie de plaats van de afwezige stripkaders inneemt.
Dit woord komt voor in het stripgedicht ‘Lek’ uit die bundel, en vormde ongetwijfeld de
trigger voor De Veens observatie.
Gevraagd of Van de Vendel meedenkt met het ‘storyboard’, zoals stripscenaristen doen,
antwoordde De Goede ontkennend. En hij vervolgt: ‘Edwards werk is altijd al heel beeldend,
maar ik denk dat hij wel onderwerpen kiest die mij potentieel nog meer triggeren of inspireren.
Daar word ik soms weleens recalcitrant van’ (e-mailcorrespondentie, 13 september 2017).
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nieuwe ‘omgekeerdheid’ te creëren.21 Als je me vraagt wat De Goede hier als
verstripper toevoegt wat een illustrator niet of veel moeilijker had kunnen doen, dan
schuilt het antwoord in belangrijke mate ook in dat stapsgewijze.

Tot slot
We zagen hoe de destijds als nieuw gepresenteerde stripgedichten nog steeds een
unieke plaats innemen en daar al veel sympathie, positieve kritiek en ook prijzen
voor kregen. Dat ze van meet af aan werden verbonden met de naam van een toen
al herhaaldelijk bekroonde jeugddichter verklaart vanzelfsprekend mee hun succes,
en leidde er eveneens toe dat ze in en door het culturele veld eerder als jeugdliteratuur
dan als strips worden gepercipieerd.
Andere redenen voor het succes zitten in de match tussen het jeugdige doelpubliek
van Van de Vendels gedichten en de toegankelijke en warme, maar ook verrassende
wijze waarop De Goede als verstripper de traditionele sequentialiteit van zijn medium
aanwendt.
Wie het gebruik, in het Nederlands, van Engelse genreterminologie aanmatigend
vindt, zal blij zijn dat de stripgedichten nergens graphic poems worden genoemd,22
maar zowaar over een eigen Nederlandse ‘genrenaam’ beschikken. Temeer omdat
ze aantoonbaar anders blijken te functioneren dan de op volwassenen gerichte graphic
poems, heeft die eigen naam, ook als soortnaam, volop bestaansrecht. Wie het
stripgedicht geen opzichzelfstaand genre wenst te noemen, moet toegeven dat het
minstens een opzichzelfstaand recept is.
Echter, bestaansrecht, laat staan een heel artikel erover, of zelfs drie prijzen
betekenen nog niet dat het stripgedicht nu ook al canoniek is. Het recente, duidelijk
aan Pieter Steinz schatplichtige Boekenboek, met zijn bijzonder verlokkelijke speeltuin
aan namen en titels uit de jeugdliteratuur der Lage Landen, laat de stripgedichten
geheel en al ongenoemd. Ze horen niet

21
22

Zo in ‘In de bioscoop’ (uit De zombietrein) waarin het ik-personage in elk plaatje verrassend
de gedaante van telkens een andere jeugdig geworden blockbusterheld aanneemt.
Behalve dan in het Engels, op De Goedes website: ‘graphic poem books’:
(http://doyouknowflo.nl/flo/; 14 september 2017).
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tot Van de Vendels vijf belangrijkste werken (Noorduijn & Vanden Bosch. 2016,
pp. 158-161). Kan het woord ‘stripgedicht’ in Van Dale terechtkomen? Zolang het
het tweemansgenre van Van de Vendel en De Goede blijft, waarschijnlijk niet.
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Het bamboemeisje1
Edward van de Vendel
Jij stond op de maan. Want daar woonde je - op de maan.
En kijk, je haalde een pak dikke vette koeken uit de kast en schonk jezelf een groot
glas blauwe limonade in.
Daarna liep je naar de kamer met de verrekijker.
Je ging zitten.
Je draaide aan de ring die op de kijker zit om alles scherp te stellen.
Je keek naar de aarde en je zag een paar watervallen schuimen (die in Brazilië
en Argentinië, en ook die in Zimbabwe). Je zag een mooie paarse storm boven een
bibberend eilandje. Je zag een vulkaan die op het punt stond zijn oranje tong uit te
steken.
Maar daar was je vandaag niet naar op zoek. Al dat nat en vuur en al die lucht
en aarde kon je vandaag niks schelen.
Want je was alleen.
Je had het best een beetje koud.
En dus nam je een dikke vette koek en zocht je naar dat ene plekje.
Kijk, daar was het.
Oi.
Oi was een klein lapje land in Japan, waar goede mensen woonden. Veel van hen
waren gewone, vriendelijke burgers, maar je had er ook een rijtje prinsen, en: een
hele, hele oude keizer.

1

Heel losjes gebaseerd op Het Verhaal Van De Bamboesnijder, een Japanse vertelling uit de
negende eeuw.
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Jij zat op je stoeltje op de maan en je keek naar wat er in Oi stond te gebeuren.
In een klein huis, aan het derde weggetje van rechts, werd de bamboesnijder
wakker. Het was vroeg in de ochtend. Hij had vierenhalf uur geslapen, met zijn hoofd
recht in zijn kussen. Hij stond op, rekte zich uit en door dat uitrekken had hij eventjes
wat minder rimpels. Maar toen hij zijn armen weer langs zijn lichaam liet zakken
waren ze terug: de groeven en de geultjes in zijn vel.
Jong was hij niet meer, de bamboesnijder. En zijn vrouw, de jurkenmaakster, had
ook al heel wat jaren gewerkt en geleefd.
Ze zagen elkaar oud worden, maar dat kon ze niet schelen. Ze deden soms wie er
de meeste rimpels had.
‘Ik,’ zei de bamboesnijder dan.
‘Nee ik,’ zei de jurkenmaakster.
‘Ach,’ glimlachte de bamboesnijder, ‘wat jammer dat er geen kindje is gekomen.
Dat kindje had ze kunnen tellen.’
‘Dat is niet om te lachen,’ zei de jurkenmaakster.
‘Nee,’ zei de bamboesnijder. ‘Je hebt gelijk. Dat is niet om te lachen.’
Want ze hadden geen kindje. En om daar niet verdrietig over te worden, maakten
ze grapjes.
De bamboesnijder ging aan het werk. Hij kweekte de groenste bamboe. Zijn staken
waren sterk, maar toch leek het of ze in je handen nog verder wilden groeien. Levende
bamboestokken, dat leken ze. Vandaag had hij een flinke bestelling en dus stak hij
zijn mes alvast naar voren en boog hij zijn oude rug tot vlak bij de grond.
‘Jie,’ zei de grond.
Nee, de bamboe.
Maar dat kon natuurlijk niet. Ik denk dat ik dingen hoor die er niet zijn, dacht de
snijder. Ik lijk wel een bamboebejaarde.
‘Jie,’ hoorde hij weer.
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De bamboesnijder zakte op zijn knieën, tuurde naar de plek op de aarde waar een
nieuwe scheut begon - en nu dacht hij ook nog eens dat hij dingen zág die er niet
waren.
Want hij zag een meisje.
‘Jie,’ zei ze.
Ze was maar een centimeter of elf lang. Ze droeg een prachtig blauw jakje en er
zaten schoentjes van mauve aan haar voetjes van vlees.
Alles aan haar was echt en alles aan haar was klein.
De bamboesnijder kreeg er ogen van die traanden en dat werd alleen maar erger
toen hij het kleine meisje optilde en in de kom van zijn handen naar zijn vrouw toe
droeg.
‘Jie,’ zuchtte het kleine meisje, en ‘Jie’ zei ook de jurkenmaakster toen ze hun
kindje zag.
Want daar was ze dan. Eindelijk.
Hun kindje.
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Het contrast tussen private en publieke ruimte, tussen stad en natuur
Edward van de Vendels drieluik Dagen van de bluegrassliefde, Ons
derde lichaam en Oliver
Kyra Fastenau
Een ontluikende liefde in al zijn facetten. Dat is het onderwerp van Edward van de
Vendels drieluik Dagen van de bluegrassliefde, Ons derde lichaam en Oliver. Een
liefde tussen twee jongens: de Nederlander Tycho en Oliver, een Noor. De jongens
beleven deze liefde als ze beide op reis zijn, weg van hun vertrouwde omgeving. In
een setting waar niemand hen kent herdefiniëren ze hun identiteit.
De coming-out is een wezenlijk onderdeel van die coming-of-age. Van de Vendel
illustreert dit in de setting via een contrast tussen de private en publieke ruimte, dat
in alle romans terugkomt: op fysiek niveau in Dagen van de bluegrassliefde, op
emotioneel niveau in Ons derde lichaam, en op spiritueel niveau in Oliver. Daarmee
is homoseksualiteit de rode draad die de boeken met elkaar verweeft.
Maar de setting in de romans verschilt ook van elkaar. Ons derde lichaam speelt
zich af in de stad, Oliver in de natuur. Op die plekken stelt Van de Vendel impliciet
vragen over de maakbaarheid van identiteit. In hoeverre kan een mens zichzelf
vormgeven? Kan je verandering forceren of tegenhouden? Zonder een standpunt in
te nemen in het nature-nurture debat, laat van de Vendel zien dat opgroeien een
complexe zaak is.

Private en publieke ruimte in Dagen van de bluegrassliefde
Wanneer we kijken naar de setting dan valt op dat in de drie boeken, maar vooral in
de eerste roman Dagen van de bluegrassliefde, er een duidelijk fysiek contrast is
tussen publieke en private ruimte. Tycho en Oliver kunnen, durven of willen niet
altijd en overal openlijk homoseksueel zijn. Afhankelijk van de omgeving waarin
zij zich bevinden, komen ze al dan niet uit voor hun

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

78
seksuele geaardheid. Dit lijkt overlevingsinstinct: ofwel past een individu zijn gedrag
aan om door de groep geaccepteerd te worden, ofwel doet hij dat niet en wordt hij
door de groep verstoten.

We ontmoeten Tycho, de verteller van Dagen van de bluegrassliefde, tijdens een
existentiële crisis. ‘Wie ben ik? Wat wil ik?’ zijn vragen die hem, aan de vooravond
van zijn eindexamen, bezighouden. Zeker in het begin van de roman bestaat de setting
vaak uit spiegels, waarin Tycho zichzelf aanstaart in een poging zijn zelfbeeld te
construeren. Wanneer in één van die spiegels, in de toiletruimte op Schiphol, Oliver
opdoemt, is in ieder geval één van die vragen beantwoord. Tycho wil hém, al beseft
hij nog niet dat het om een seksueel verlangen gaat. Het lijkt eerder het begin van
een intense vriendschap, hij lijkt in de eerste plaats een soul mate gevonden te hebben.
De jongens blijken begeleider op hetzelfde Amerikaanse kinderkamp. Op dat kamp
ontdekt Tycho zijn ware gevoelens voor Oliver, en bij die ontdekkingstocht speelt
de setting een belangrijke rol.
Enerzijds is er de publieke ruimte, die grotendeels bestaat uit zwembaden en
sportvelden. Plaatsen waar het lichaam, trigger van erotische verlangens, een
belangrijke rol speelt. Anderzijds is er de private ruimte: de douches, toiletten,
badhokjes en een ‘slaapkamer ter grote van een voorraadkast’. Dit is de plaats waar
de jongens die verlangens omzetten in fysieke handelingen. In de publieke ruimte
gedragen zij zich volgens de heteroseksuele norm van de groep, in de private ruimte
bepalen zij zelf een nieuwe, homoseksuele norm. De problemen beginnen pas wanneer
ze het private publiek maken, door openlijk toe te geven aan hun contra-normatieve
verlangens. Het beleven van hun homoseksualiteit wordt zo een verzetsdaad, een
manier om de heteronormatieve status quo uit te dagen.
Het eerste moment waarop dit gebeurt, is halverwege het boek. Als Tycho en
Oliver zich tijdens een avondje uit intiem gedragen, verbiedt de conservatieve
Amerikaanse kampleiding hun publiek vertoon van affectie. De jongens genieten
duidelijk niet dezelfde rechten als de andere begeleiders. (Om campdirector John te
citeren: ‘Ik ben in zeven Little World-kampen
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geweest [...] In elk van die kampen heb ik verliefdheden gezien. Sterker nog - ik heb
de vrouw waarmee ik ben getrouwd ontmoet in Frankrijk, waar ze leidster van de
Filipijnen was.’). Die ongelijke behandeling lokt een verzetsdaad uit, met verstoting
uit de groep als resultaat: Tycho en Oliver vallen verstrengeld in elkaars armen onder
de sterren in slaap, worden betrapt door de politie en op het eerste vliegtuig naar huis
gezet. Dat lijkt de verstoten jongens niet te deren, want ze besluiten hun zomer samen
voort te zetten in Olivers thuisland Noorwegen. Een lezer met enige levenservaring
voelt de tweede spanningsboog in de roman al aankomen. Tycho is nog altijd op
vakantie, vrij van het oordeel van zijn vertrouwde omgeving. Oliver is dat niet langer
en dat zorgt voor wrevel tussen de jongens. Het contrast tussen privaat en publiek
gedrag zet zich ook door in het stadje Gjøvik en mondt uit in een machtsstrijd tussen
de twee minnaars.
In het tweede deel van Dagen van de bluegrassliefde komen we te weten dat Oliver
naast Tycho nog een verlangen koestert. Hij droomt ervan profvoetballer te worden.
Om op dat niveau te geraken, heeft hij erkenning van de groep nodig. En laat het
voetballersmilieu nu niet de meest homovriendelijke omgeving zijn. Dus verstopt
Oliver Tycho - tot diens groeiende frustratie - in zijn ouderlijk huis, waar op dat
moment niemand aanwezig is. De spanning tussen de twee bouwt zich op via
verschillende kleine gebeurtenissen, met een daad van protest van Tycho als
hoogtepunt. Wanneer Oliver een belangrijke wedstrijd in Oslo moet spelen, reist hij
hem stiekem achterna, rent het veld op en kust zijn geliefde op de middenstip. Om
hem vervolgens te commanderen: ‘Spuug. [...] Nu. Hard in mijn gezicht. Dan denken
ze wat jij wilt dat ze denken.’ En Oliver doet het. Hij gedraagt zich heteroseksueel,
onderdrukt zijn verlangens en wordt geaccepteerd door de groep. Tycho, die toegeeft
aan zijn verlangens en daarmee openlijk de heteroseksuele norm van de groep
verwerpt, wordt verstoten. Hij keert terug naar Nederland, waar hij de homoscene
verder zal verkennen.

De stad in Ons derde lichaam
De setting in Dagen van de bluegrassliefde kun je homofoob noemen.
Autoriteitsfiguren (de kampleider, de voetbaltrainer) maken duidelijk dat toegeven
aan homoseksuele verlangens ongepast is. Wie dat toch doet, wordt door de
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groep verstoten. Heel anders is de setting in de tweede roman in de reeks, Ons derde
lichaam. Dat boek speelt zich af in de grootstad Rotterdam, waar Tycho aan de
kunstacademie studeert. Zijn sociale kring bestaat er bijna uitsluitend uit homo's en
fag hags, zijn ouders hebben zijn coming-out geaccepteerd als een positieve
verandering en door een samenloop van omstandigheden doet hij zelfs mee aan het
Eurovisie Songfestival, de tegenpool van de voetbalwereld uit het eerste boek. Toch
zien we ook in dit boek een contrast tussen de private en publieke ruimte, maar dan
op emotioneel niveau.

Op het eerste gezicht gaat het Tycho voor de wind, met fijne huisgenoten en een leuk
studiegroepje. Vooral met zijn buurvrouw Vonda klikt het. Deze selfmade woman
heeft haar schepen achter zich verbrand om een zangcarrière te maken. We kennen
het plaatje uit Amerikaanse films en televisieseries. Manhattan aan de Maas en Hotel
New York zijn vast niet toevallig gekozen als locatie, het boek heeft een hoog ‘If
you can make it there, you can make it anywhere’-gehalte. In Vonda lijkt Tycho een
nieuwe zielsverwant gevonden te hebben, een vervanging van Oliver die hij aan het
einde van Dagen van de bluegrassliefde achterliet op een Noors treinstation. Ze lopen
elkaars deur plat zonder kloppen en delen hun yoghurt en hun zorgen. De grenzen
tussen private en publieke ruimte lijken opgeheven, Tycho en Vonda zijn ‘thuis’ bij
elkaar.
Toch kan Tycho Oliver niet vergeten. 's Nachts, als zijn huisgenoten slapen, schrijft
hij stiekem aan zijn geliefde. Het is een therapeutisch schrijven, want Tycho schrijft
de mails in het Nederlands en zonder de bedoeling ze te versturen. Alleen in een
private setting, aan een denkbeeldige lezer, verwoordt hij zijn ware gevoelens. Oliver
was degene die zijn coming-out triggerde en hem vergezelt op zijn ontdekkingstocht
naar zichzelf, ook al hebben de jongens geen contact meer. Oliver is Tycho's soul
mate en zoals later in het boek zal blijken, kan die niet zomaar worden vervangen.
De stad symboliseert de maakbaarheid van het leven. Het is een plek waar je
naartoe trekt met het doel te veranderen, je dromen na te jagen, een
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nieuwe ‘ik’ te vormen. Dat was al zo tijdens de Industriële Revolutie en dat is het
nog steeds, getuige de aantrekkingskracht van steden als New York en Los Angeles
op ‘would be-kunstenaars’. Ook de Nederlandse traditie van het ‘op kamers’ gaan
tijdens je studententijd, is er een voorbeeld van. Tijdens die periode nemen vrienden
en gelijkgestemden een centrale plaats in. Ze worden haast een surrogaatfamilie, ‘de
familie die je kiest’. Dit versterkt het gevoel dat het leven maakbaar is.
Niemand illustreert dit gevoel treffender dan Vonda. Zij is letterlijk een selfmade
woman, het maken en faken van een ‘ik’ liggen in haar geval erg dicht bij elkaar. En
dat niet alleen: ze geeft ook Tycho's identiteit mee vorm. Zoals ze zijn kamer
binnenloopt zonder kloppen, zo checkt ze ook zijn e-mail en verstuurt ze post in zijn
naam. En ze zingt zonder zijn toestemming een andere songtekst op het Songfestival
- een heel persoonlijke tekst die door Tycho zelf is geschreven. Die acties hebben
verregaande gevolgen. Niet alleen lanceert ze Tycho's schrijfcarrière, ze brengt ook
Oliver terug in zijn leven. Vonda is een spiegel waarin Tycho in het begin van de
trilogie steeds staarde, zij heeft wat hij mist: daadkracht. Tycho zit vast omdat hij
zijn dromen voor zichzelf houdt. Zijn mails aan Oliver en zijn songteksten zijn een
reflectie van zijn binnenkant. Hij durft niet met die binnenkant naar buiten te treden,
dus helpt Vonda hem op weg. Ze leert Tycho dat verandering niet vanzelf komt. Het
volstaat niet om op reis te gaan en naar de stad te verhuizen. Een andere setting zal
het werk niet doen: wil je iets bereiken, dan moet je actie ondernemen. Maar wat als
je juist géén verandering wil? Als je liever hebt dat alles bij het oude blijft? Het
antwoord op die vraag geeft Van de Vendel via een perspectiefwisseling in de laatste
roman van de reeks, Oliver.

De natuur in Oliver
Ons derde lichaam eindigde met Tycho die, geholpen door Vonda, zijn binnenkant
aan de buitenwereld toonde. Zijn schrijfsels waren de aanleiding voor een eerlijk
gesprek met Oliver en de herstart van hun relatie. In Oliver is het de beurt aan Tycho's
partner om het private publiek te maken. In de besloten ruimte van hun slaapkamer
vertelt hij Tycho over zijn coming-out, het jaar voordat ze elkaar ontmoetten. Meteen
vallen een aantal verschillen
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op met de vorige romans. Niet alleen wisselt het perspectief van Tycho naar Oliver,
Van de Vendel kiest er ook voor om het verhaal in de hij- in plaats van de ik-vorm
te vertellen. Dat schept een passende afstand - Oliver is namelijk geen prater. Zoveel
wisten we al. In dit boek krijgen we het verhaal achter zijn stilzwijgen en zijn
worsteling met zijn homoseksualiteit, die wortelen in de ruige Scandinavische natuur
en de moeilijke relatie met zijn vader.

Hoewel dit laatste boek chronologisch het verhaal van het eerste deel voorafgaat, is
Oliver het donkerste en meest volwassen boek in de reeks. Oliver vertelt over twee
gezinnen die dicht bij elkaar staan en getekend zijn door dood en verraad. De
thematiek neemt mythische proporties aan: de zoektocht naar een vaderfiguur, de
concurrentiestrijd tussen twee broers (of neven, in dit geval) en zelfs een incestueus
verlangen. Uit het verhaal blijkt hoe bepalend familie is voor de ontwikkeling van
ons ‘ik’ - en hoe pijnlijk die ontwikkeling kan zijn voor wie zich binnen de naaste
familie een buitenstaander voelt.
In Dagen van de bluegrassliefde leerden we Oliver kennen als iemand die, meer
dan Tycho, erkenning van zijn omgeving verlangt. Op een felle reactie op kampleider
John na, uit hij geen kritiek op de heteroseksuele norm die hem dwingt zijn
homoseksuele verlangens te beteugelen - integendeel, tegenover zijn voetbalvrienden
houdt hij liever de schijn op. In boek één lijkt dit aanpassingsgedrag vooral voort te
komen uit Olivers droom om profvoetballer te worden, maar in boek drie krijgt het
een diepere laag. Want wat blijkt: Oliver is geen ‘pro’ geworden, maar studeert
fysiotherapie. Waarom hij besloot zijn noppenschoenen aan de wilgen te hangen,
lezen we niet. Het roept de vraag op of zijn voetbaldroom onbewust een andere droom
was, een zoektocht naar erkenning op een dieper niveau. In één van de eerste scènes
helpt Oliver zijn team naar de overwinning, maar hij kan er niet ten volle van genieten
omdat zijn vader niet bij de wedstrijd aanwezig was.
Het blijkt dat veel dingen wankelen in het leven van de jonge Oliver. Het huwelijk
van zijn ouders staat onder druk doordat zijn vader affaires aanknoopt met studenten.
Een tweede vaderfiguur, zijn oom en de vader van
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zijn neef (en beste vriend) Bendik, is jaren geleden verongelukt. En ook van Bendik
raakt Oliver steeds verder verwijderd, nu zijn neef interesse in meisjes krijgt en hijzelf
eerder gevoelens voor hém koestert, gevoelens die hij niet goed kan (of wil?) plaatsen.
Olivers reactie op al die veranderingen? Wegwezen hier! Meermaals in de roman
trekt hij zich terug in de natuur: eerst in de blokhut waar Bendik en hij tijdens hun
kindertijd samen hun vakanties doorbrachten en daarna op trektocht door Zweden.
Beide keren wordt hij - al dan niet gevraagd - vergezeld door Bendik en zijn vader.
Niet iedereen die het thuisfront verlaat, heeft zoals Tycho bewust het doel om
zichzelf te vinden. Velen van ons, onder wie Oliver, gaan juist op reis om niet over
zulke zaken na te moeten denken. Waar trekken mensen die ‘even weg van alles’
willen zijn naartoe? De natuur. Deze types zijn vaak solisten, kluizenaars als in Henri
David Thoreau's Walden. Ze nemen bewust afstand van de maatschappij en haar
sociale normen. Dus ook in de derde roman kunnen we, zij het symbolisch, een
onderscheid maken tussen private en publieke ruimte. Door naar de natuur te gaan,
trekt Oliver zich terug uit de samenleving. Een contrast op spiritueel niveau.
Maar in de natuur blijkt des te duidelijker dat de verhoudingen in zijn familie
blijvend zijn veranderd. Olivers vader en Bendik trekken steeds meer naar elkaar
toe. Het is Bendik die contact houdt en het gezin tracht te lijmen tijdens de crisis
rond vaders affaires; Oliver kapt telkens het gesprek af en verwijdert zich vaak fysiek
uit de conversatie. Totdat hij op een nacht een eland tegenkomt en een haast
transcendentale ervaring beleeft. Op dat moment lijkt Oliver te beseffen dat je
verandering niet kunt tegengaan - dat zou tegennatuurlijk zijn. Alles is vergankelijk,
zoals de stervende lemming die ze als kleine jongens zagen tijdens een boswandeling.
Dus besluit hij om zich aan de verandering over te geven en zich te outen. En het
ironische is, dat hij daarmee ook iets in stand houdt: de relatie tussen Bendik en zijn
vader. Want als Bendik weet wat Oliver weet, namelijk dat vader rotzooit met Bendiks
vriendinnetje, zou hij voor de tweede keer een vaderfiguur verliezen. Omdat Oliver
de waarheid niet kan zeggen, vertelt hij een andere waarheid die hem een reden geeft
om zich van zijn vader te verwijderen. Iets waar Bendik door de roman heen al naar
polste. ‘Ik ben niet zoals jullie.’
Met die woorden verstoot Oliver zichzelf uit de groep. Het is een verzetsdaad die
heel erg lijkt op die van Tycho in Dagen van de bluegrassliefde. En
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ook wel op de acties van Vonda in Ons derde lichaam. Elke roman eindigt met een
relatie die blijvend verandert. Met een afscheid, maar ook met een cadeau. Tycho
geeft Oliver zijn voetbalcarrière. Vonda geeft Tycho zijn Oliver. En Oliver geeft
Bendik zijn vader. Er zit bijna iets van karma in dit alles. Als het drieluik van Van
de Vendel ons één ding leert over liefde, homo- of heteroseksueel, romantisch of
platonisch, dan is het dat mensen niet altijd met, maar zeker niet zonder elkaar kunnen.

Conclusie
Van de Vendel gebruikt het contrast tussen natuur en stad en ook enkele stereotypen
(voetbal, Eurovisie) om zijn verhaal en personages een bepaalde richting uit te duwen.
Ze roepen vragen op bij de lezer over de rol die de omgeving speelt bij het vormen
van je identiteit. Is het leven maakbaar? Kun je jezelf buiten de maatschappij plaatsen?
In hoeverre kun je veranderen, in hoeverre kun je verandering tegenhouden?
Ik sloot de boeken Ons derde lichaam en Oliver met meer vragen dan antwoorden.
En dat vind ik een fijne leeservaring. Het toont voor mij aan dat de auteur heeft
begrepen dat mensen complexe wezens zijn. En dat hij zijn lezer over die complexe
wezens wil laten nadenken. In die zin toont het drieluik, waarvan het schrijven meer
dan een decennium in beslag nam, ook de evolutie van Van de Vendels schrijverschap.
Want uiteindelijk zijn de stad en de natuur ook maar de setting van een verhaal dat
iets universeels zegt over opgroeien en hoe mensen zich tot elkaar verhouden.
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Pleidooi voor een veelschrijver
Brief aan Edward, persoonlijk
Jacques Dohmen
Hee Edward dear,
Met mij gaat het goed, in mijn ivoren toren aan het Singel. En met jou? Lees je dit
zoals gewoonlijk ergens in een trein, op een terras? Weet je al of je in oktober in
Parijs bent? Dan kom ik je opzoeken. Het is Barbara-jaar (‘Vingt ans déjà’), dus
verplichte kost voor mij. Onder andere een concert van Alexandre Tharaud met een
stel bekende zangers en zangeressen in de nieuwe Philharmonie, enfin, je kent het
wel, tien jaar geleden zaten we immers samen in een vergelijkbaar concert in het
Théâtre des Variétés...
Maar daarover wil ik het nu eigenlijk helemaal niet hebben. Ik heb weer eens op
de grond voor mijn lange boekenkasten gezeten, je weet wel. Die boekenkasten zijn
soms net YouTube - van het een kom je op het ander en voor je het weet ben je een
hele dag bezig (heerlijk dat daar in een oude-mannen-bestaan tijd voor is!). Wat de
aanleiding precies was weet ik niet meer maar ik móést de brekende ogen van Oud
konijn weer eens zien, die geniale tekening van Gerda Dendooven (‘Eikeldoppen!
Vlug, eikeldoppen!’). En ja, naast Dom konijn vond ik toen je dichtbundel
Aanhalingstekens. Weet je dat hier voor me op mijn schrijftafel al zo'n vijftien jaar
de kaart staat die je me stuurde als voorbeeld voor de schouderbladen die je graag
op het omslag wilde? En via de poëzie van Aanhalingstekens kreeg ik heimwee naar
je Gijsbrecht, dat heerlijke lyrische proza van je, de stromende taal die, vol alliteraties
en binnenrijm, puur natuur is. Nu ja, toen was het bekeken natuurlijk: weer eens
helemaal gelezen, van voor tot achter! De tekeningen van Hanneke van der Hoeven
stuurden me naar die van Carll Cneut in Zootje was hier, naar de Rennende hertjes
van Mattias De Leeuw, en Ingrid Godons Kleinvader en Philip Hopman zijn Sam en
Martijn van der Lindens Okapi... Toen De gelukvinder en Ons derde lichaam zich
begonnen op te dringen was
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ik onderhand flauw van de honger en ben ik beneden maar een plankje met
boterhammen gaan halen. Nóg meer gebruiksporen in die al zo vaak bepotelde
boeken! Het was een heerlijke, lange leesdag zal ik je zeggen. Als je je vierde
Bluegrassroman schrijft lees ik de andere drie ook weer helemaal van voor tot achter,
dat beloof ik je.
Maar opeens kwam er een stoorzender opzetten. Achter de dikke jeugdromans
kwam een standbeeld tevoorschijn. Nu ja, ik bedoel: Waar kunnen we hier een
standbeeld krijgen? Dat hoort er niet, want ik heb alleen je kanjers in huis. Dat niet
gelukte boek over de roerige tweeling bracht herinneringen naar boven aan recensies,
situaties, gesprekken... Opmerkingen over jou die me steeds in de verdediging doen
schieten. Opmerkingen over ‘de veelschrijver Edward van de Vendel’. Ik word er
altijd een beetje naar van, van die term, want het lijkt me niet erg vriendelijk bedoeld.
Of, eerlijk is eerlijk, ik word er altijd weer behoorlijk pissig over.
Natuurlijk is het chique om eens in de vijf jaar een meesterwerk te publiceren, en
er verder het zwijgen toe te doen. Enfin, chique, knap is het, mensen die dat kunnen.
Maar zo zit jij niet in elkaar, zo zit jouw schrijversschap niet in elkaar. Toch? Het
feit dat jij niet één boek in de vijf jaar, maar (liefst mínstens ☺) vijf boeken in één
jaar publiceert, verhindert je absoluut niet (minstens ☺) eens in de vijf jaar een
meesterwerk te publiceren. Die vijf boeken die je per jaar publiceert zijn daar kennelijk
voor nodig, zo werkt dat multigetalenteerde hoofd van je nu eenmaal.
Wat ik nooit zo goed begrijp is de suggestie dat die wondermooie boeken van je
die ik steeds weer uit mijn kasten pulk op de een of andere manier minder waardevol
zijn, en een minder belangrijke bijdrage aan de Nederlandse kinderliteratuur vormen,
omdat je daarnaast ook nog andere boeken maakt, die misschien alleen maar grappig,
alleen maar experimenteel, alleen maar ‘lekker’, of desnoods gewoon niet gelukt
zijn? Hoeveel van je wonderwel geslaagde boeken getuigen er niet van dat je
voortdurend je eigen grenzen wil verleggen, of de grenzen van een genre wil
verleggen? Ik bewonder je daar oprecht om, en vind het een zegen voor ‘het vak’.
Zoveel boeken ook die aantonen hoe je je laat inspireren door illustratoren, maar
vooral ook hoe jij die illustratoren weet te inspireren. Gerda Dendooven, Carll Cneut,
Floor de Goede en Fleur van der Weel, Ingrid Godon, Sebastiaan van Doninck,
Martijn van der Linden, Mattias De Leeuw, Marije Tolman,
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Alain Verster en... en... het is een verdomd getalenteerd gezelschap dat zich
schatplichtig aan je weet. Vaak ongezien en ongeweten is dat gezelschap natuurlijk
nog veel groter, de lijst van de door jou weer vlot geraakte vastgelopen scheepjes,
van via jouw opzetten en projecten op gang gekomen creaties, en niet te vergeten de
lijst van de door jou lekker in hun vel gebokste jonge talenten. Jouw stralingsgehalte
in het vak is groot. Edward de stralende, dat zou een mooie bijnaam voor je zijn. Of,
denkend aan het boek van Roberto Piumini, Edward het stralende kruid.
Ik zit opeens in mezelf te grinniken. Want je bent daarnaast natuurlijk ook een
geweldige lastpost, dat weet je ook wel. Iedereen gaat het liefst lekker door op de
bekende paden, op de automatische piloot, ook jouw uitgevers, zeker in deze woelige
tijden: ‘een beetje van dit, een beetje van dat, niet te veel zus en vooral niet te veel
zo, dan lopen we minder risico.’ En dan kom jij zachtaardig en beminnelijk als altijd
op de uitgeverij en zegt zachtjes: ‘Maar ik ehh, ik wil wel natuurlijk... ik bedoel, als
het kan hoor... Zus. En... ehhh ja dat kan écht niet zonder Zo!’ En als het dan even
stil blijft zeg je: ‘Eigenlijk liefst met véél Zo.’ En dan blijkt dat innemende hoofd
van jou een keiharde schedel te hebben. Goedschiks of kwaadschiks, het komt er:
een zusboek met veel zo. Gesigneerd Edward van de Vendel. Binnenkort in de
boekhandel.
Misschien is dit het wel wat me zo ergert aan dat denigrerende etiket van
‘veelschrijver’ dat sommige critici en sommige jaloerse collega's je zo graag
opplakken: dat ze er geen idee van hebben hoeveel doorzettingsvermogen, en hoeveel
moed, eraan te pas komen om steeds maar weer je nek uit te steken, steeds weer
gedachten om te zetten in ideeën, en ideeën in daden, om steeds maar klaar te krijgen
wat jij allemaal klaar krijgt. En als je dan op je bek gaat, oké, laten ze je dan maar
even kapitelen met ‘hij doet ook zoveel’. Dat is derlui d'r vak. Maar als je, zoals dat
met regelmaat gebeurt, met iets verrassends komt, met een aan alle kanten fonkelend
edelsteentje, laten ze dan dat denigrerende op- en aftelsommetje achterwege laten.
Enfin, misschien wind ik me te veel op. Misschien hoort dat soort bestempeling
er nu eenmaal bij als je zo'n woelwater bent, zo'n ‘touche à tout’ die niet voor de
veiligheid kiest, maar voor het experiment, als je wil proberen, stééds opnieuw
proberen. (En als je dan op je kont valt: jammer dan.) ‘J'ai peur, mais j'avance
quand-même,’ zong Barbara, die ook wel eens
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flink op haar bek ging, en ze herhaalde het als een mantra: ‘ik ben hartstikke bang,
maar ik gá dóór, ik ga door, ook al ben ik nog zo bang!’ ‘Leven en geven met gulle
hand,’ dat zong ze ook - ‘Vivre, vivre et donner avec ivresse...’ Dat zou jouw
wapenspreuk kunnen zijn.
Nee, chique ben je misschien niet Edward, maar ‘un chic type’ ben je zeker. En,
zoals onze Carll zou zeggen ‘een Grote Meneer’ ook. Allez dan, een Grote Meneer
die Veel Schrijft. Misschien moet je ‘veelschrijver’ maar als geuzennaam nemen.
Bijnaam, wapenspreuk, geuzennaam. ‘Jacques, bemoei je eens even met je eigen,’
zul je denken. Zal ik doen, Edward, zal ik doen! Maar ik ben het zwarte denkwolkje
dat me vandaag bij mijn boekenkast lastig viel intussen wel lekker kwijt! Alleen,
wat doe ik nou met dat ‘standbeeld’? Weet je, ik laat het lekker staan!
Tot heel vlug,
Jacques
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De zondagmiddagen in café De Bruine Boon
Over de gesprekken die Edward van de Vendel met Roy Looman
voerde voor Het kankerkampioenschap voor junioren
Jaap Friso
Het kankerkampioenschap voor junioren uit 2015 is misschien wel het meest
confronterende boek uit het oeuvre van Edward van de Vendel. Het is geschreven
vanuit het perspectief van de 15-jarige Max vanaf het moment dat bij hem de diagnose
kanker wordt gesteld. Max heeft de ziekte van Hodgkin en krijgt met alles te maken
wat bij de ziekte hoort. Van de Vendel beschrijft het hele proces zonder opsmuk. De
rollercoaster waarin Max en zijn familie terecht komen. De vele bezoeken aan het
ziekenhuis, de behandelingen, de pijn en wanhoop. Maar ook de mooie en hoopvolle
momenten. Voor de jongen is het een wedstrijd die hij niet mag verliezen. Max gaat
de strijd aan en wint. Maar daarmee is het niet gedaan, er volgt een periode met een
terugval en nieuwe confrontaties.

Het verhaal valt vooral op door de vorm waarin het is gegoten. Een rauwe en directe
registratie van het ziekteproces van binnenuit. Zoals een patiënt dat waarschijnlijk
nooit zelf zou kunnen opschrijven. Het is een boeiende coming-of-age roman die
nieuwsgierig maakt naar de manier waarop Van de Vendel te werk is gegaan.
Max heet in werkelijkheid Roy Looman, zo staat hij ook op de cover van het boek.
Op de achterflap van het boek staat: ‘Roy Looman vertelde zijn
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levensverhaal aan schrijver Edward van de Vendel. Op basis van hun vele gesprekken
schreef Edward van de Vendel dit boek.’

De Bruine Boon
‘Misschien is het leuk om in het café af te spreken waar Edward en ik al onze
gesprekken voor het boek hebben gehad. Toepasselijk!,’ mailt Roy Looman, als ik
hem benader om te praten over zijn samenwerking met Edward van de Vendel. Het
blijkt om café De Bruine Boon te gaan, niet ver van het Centraal Station in Leiden.
Een etablissement met twee gezichten. Aan de ene kant een hippe koffietent en in
het andere gedeelte de uitstraling van een bruin café. In dat laatste spraken Edward
en Roy in 2012 ‘tussen de dertig en veertig keer’ met elkaar.
Roy is inmiddels 23 en komt zelden nog in café De Bruine Boon, maar hij vindt
het fijn er weer eens te zijn vanwege de goede herinneringen aan de gesprekken. Hij
is sinds kort terug van een jaar Amerika, waar hij voor zijn studie geneeskunde aan
de VU was. Tijdelijk woont hij weer even bij zijn ouders maar is op zoek naar
woonruimte in Amsterdam.
Edward en Roy hadden een vaste afspraak op zondagmiddag drie uur. Bijna een
jaar lang, iedere week, zonder uitzondering. Edward zat al in het café te werken en
Roy kwam meestal te laat. ‘Wat wil je, ik was 17, mijn zaterdagavonden waren heftig.
Ik heb Edward wel eens geappt dat ik te laat kwam voor het te laat komen.’ Ik vraag
naar het vaste tafeltje maar dat is er niet, ze zaten steeds ergens anders, maar het viel
wel op. ‘Het personeel was op een gegeven moment nieuwsgierig naar wat we aan
het doen waren.’
Edward van de Vendel werd op het spoor van Roy gezet door de bevriende
jeugdboekenschrijfster Bibi Dumon Tak. Die leerde Roy kennen voor een project
van Kika, de stichting Kinderen Kankervrij, en was onder de indruk van zijn uitstraling
en zijn uitdrukkingsvermogen.
‘Ik ben geen lezer en had geen idee wie hij was. Ik kwam er pas veel later achter
dat hij redelijk bekend is. Dat heb ik heel lang niet geweten. Hij wist vrijwel alles
van mij en ik eigenlijk niks van hem. Het was de eerste maanden alleen maar
eenrichtingsverkeer. Dat is later wel veranderd hoor.’
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‘De eerste afspraak was met Bibi erbij. Om te kijken of het klikte. Ik moest wel mijn
hele leven met iemand delen dus dat was een voorwaarde. Ik had al snel door dat het
een goede match was.’
‘Edward is ingetogen en rustig en ik ben enthousiast en extravert. Dat komt goed
uit want ik moest vertellen en hij schrijven. Het ging vanaf het begin heel organisch.
Edward legde de macht meteen bij mij door te zeggen: “We gaan doen wat jij wilt,
in jouw tempo.” Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is geweest.’
‘Ik durfde mijn hele ziel en zaligheid op tafel te leggen. Het was ideaal dat ik in
deze situatie iemand sprak die ver van mijn persoon en omgeving af stond. Als
Edward een familievriend was geweest, had het boek er niet zo gelegen. Hij kon van
een afstandje naar me kijken. Pas na een tijdje kwam ik er achter wat ik het fijnst
aan Edward vond: hij heeft nooit een oordeel over me gehad. Hij heeft niet gezegd:
“Waarom doe je nou zoiets?” Hij heeft het verhaal helemaal bij mij gelaten en dat
voelde supergoed.’

Echte gesprekken
‘Ik heb gezegd: “Gooi alles er maar in.” Er was niks waarvan ik wilde dat het er niet
in kwam. Ik had sowieso weinig schaamte meer. In zo'n ziekteperiode kom je zo
dicht bij jezelf, mijn energie kon niet naar oppervlakkige emoties als schaamte gaan.
Dat was ideaal voor het boek. De enige eis die ik had, was dat het niet te romantisch
werd. Het moest rauw en puur zijn. Ik had de film The fault in our stars naar het
boek van John Green gezien en zoiets moest het niet worden. Dat heb ik expliciet
gevraagd: “Overdrijf het niet, maak er geen tranentrekker van.” Ik realiseerde me
dat die wens nadelig kon zijn voor de spanningsboog, en misschien ook wel de
verkoop. Het resultaat is een goede balans, dat heeft Edward uitstekend gedaan.’
‘Tijdens de “tweede ziekte” spraken we veel over mijn ziekte (na de succesvolle
behandeling van de kanker komt Roy in een geestelijke crisis terecht die in het boek
“de tweede ziekte” wordt genoemd - JF). Edward moet gemerkt hebben dat ik toen
nog diep in de put zat en heel down was. Misschien waren de gesprekken met hem
wel de beste therapie die ik me kon wensen. De timing was voor mij en voor het
eindresultaat van het boek heel erg goed. Edward zat tegenover me en ik was heel
veel aan het praten. Hij
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was de psycholoog die niet oordeelde, maar luisterde. Door die gesprekken lukte het
me langzaam de chaos in mijn hoofd te beteugelen. Ik kon alles in de juiste laatjes
leggen. Edward heeft dat proces van heel dichtbij meegemaakt; mijn ontwikkeling
naar volwassenheid. Hoe ik met mezelf in de knoop zat, mezelf vermande en weer
opbloeide.’
‘Edward zat altijd te schrijven en heeft drie dikke notitieboeken vol gemaakt. We
kwamen in een soort ritme. In het begin zei hij vaak: “Rustig Roy, rustig,” als ik zat
te stuiteren. Dan kon hij het niet bijhouden met schrijven. Ik voelde dat steeds beter
aan. Hij knikte vaak, wat ik interpreteerde als: “Ga door, kom op.” Dan wist ik: “Dit
is productief” en vertelde ik verder. Hij heeft nooit nee geschud, zo van: “Dit heb ik
niet nodig.” Hij heeft me nooit tegengehouden, nooit het gevoel gegeven dat iets niet
interessant was.’
‘Ik heb mijn verhaal niet chronologisch verteld, het ging van hot naar her. We
begonnen in het heden, met hoe ik me toen voelde. Na een paar maanden voelde ik
me wat beter en kwam er meer lijn in het gesprek.’
‘Het waren absoluut gesprekken. Edward vroeg soms wel door. Als schrijver heb
je natuurlijk een soort instinct en daar heeft hij gebruik van gemaakt. Dat was nooit
vervelend. Ik kon ook altijd weer op dingen terug komen. Edward wilde het hele
plaatje. Veel dingen zijn niet in het boek gekomen, maar hebben wel geholpen om
de rest vorm te geven.’

Openheid
‘Ik heb ook heel vervelende dingen gezegd en gedaan, die staan ook in het boek.
Dingen waarvan hij had kunnen zeggen: “Had je niet moeten doen.” Doordat hij dat
niet deed, kon ik alles vertellen en hield niks achter. We hebben veel gelachen en ik
denk niet dat Edward het als werk heeft gezien. We bouwden een vriendschap op.
Ik heb er altijd van genoten dat ik het met iemand kon delen die niet oordeelde.’
‘Hij was tijdens de gesprekken nog niet aan het schrijven, alleen maar informatie
aan het verzamelen. Hij had wel ideeën en was bezig met een concept. Ik kon een
beetje meekijken, al heeft hij een ontzettend lelijk handschrift. Dan stond er weer
een raar pijltje in de tekst dat het een met het ander moest verbinden. Uiteindelijk
heeft hij geloof ik heel veel dingen genummerd om te ze groeperen.’
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‘Met de titel van het boek had ik wel moeite omdat het niet waar is. Kanker is geen
kampioenschap, het is een fucking loterij. Ik dacht aan de mensen die iemand aan
kanker zijn verloren en dit boek in de winkel zien liggen. Alsof je naaste heeft
verloren. Edward en de uitgever wilden het graag en ik ben er in mee gegaan omdat
het wel een rode draad is in het boek. Het klopt met de persoon die ik in het boek
ben. Een brutaal gozertje van zestien dat niet tegen zijn verlies kan en het ook niet
allemaal precies weet. In dat perspectief past het. Het is het begin van het boek en
geeft de lezers de ontwikkeling mee die ik heb doorgemaakt. Ik vind het belangrijk
dat in het boek terugkomt dat ik het niet daadwerkelijk als een wedstrijd zie.’ (De
eerste zin van het boek staat ook op de cover: Dit is het ziekste spelletje dat ik ooit
heb gespeeld - maar ik kan ongelooflijk slecht tegen mijn verlies, dus ik ga niet dood.
Dan weet je dat alvast.)
‘Ik heb het lezen van het manuscript een tijdje uitgesteld. Ik was wel benieuwd,
maar kende het verhaal al en misschien was ik er ook een beetje bang voor. Omdat
je toch alles weer gaat herbeleven. Edward zei tegen me: “Het is misschien niet fijn
om te lezen, maar je moet het wel doen.” Het heeft maanden geduurd tot ik een beetje
aangeschoten na een avondje uit het boek in één ruk heb uitgelezen. Het beviel, ik
vond dat er niks aan moest worden veranderd en heb Edward een berichtje gestuurd:
“Ziet er goed uit, succes ermee.”’
‘In het dankwoord schrijft Edward dat het ongelooflijk is hoe dichtbij ik hem heb
laten komen. Dat is vooral een compliment aan hem, denk ik. Vrienden zeiden na
het lezen: “Het voelde echt alsof jij het was, ik kon je er helemaal in herkennen.”
Dat geldt voor mij ook: ik zie mijn stem er in terugkomen, het is mijn taal. Het is
allemaal waar, alleen de volgorde klopt niet altijd. De tijd is geklutst.’
‘Als ik er nu naar kijk, is het alsof het over mijn kleine broertje gaat. Ik ben een
stuk verder. Het boek was ideaal om de mensen om me heen te bedanken. Je kunt
een biertje voor je vrienden kopen of een bos bloemen voor de familie, maar met dit
boek kon ik ze iets heel persoonlijks geven dat een heel leven meegaat. Tien positieve
recensies konden er niet tegenop dat mijn moeder het een mooi boek vindt.’
‘Ik studeer nu medicijnen en kinderoncologie voelt als mijn roeping. Jammer
genoeg vind ik het interessant. Het was gemakkelijker geweest als
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dat niet zo was. Ik weet wat kinderen doormaken en wat papa en mama meemaken
als de diagnose wordt gesteld. Dat gaat nog heel vaak confronterend worden, maar
ik kan mijn ervaring als patiënt ook goed gebruiken. Ik weet dat artsen niet alles
hoeven te weten, dat ze niet altijd die krachtige persoon hoeven te zijn.’

Edward
‘Ik weet echt niet hoe ik Edward moet omschrijven. Het is een compliment als je
een persoon niet direct kunt omschrijven, dat betekent dat er een gevoel bij komt
kijken. Edward is vooral een warm mens, heel vriendelijk, heel rustig, niet oordelend.
Ik ken in mijn leven niemand zoals Edward en ben heel blij dat ik hem heb leren
kennen. Ik spreek hem nog geregeld. Hij is oprecht geïnteresseerd in hoe het verder
gaat met de jongen uit het boek. Maar er is nu ook ruimte voor zijn verhalen, ik heb
hem nu ook leren kennen. Ik zei laatst: “Misschien moet ik nu een boek over jou
schrijven.”’
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Van Hiew en Help Help Hoera!
Griezelmeisjes in de sprookjesbewerkingen van Edward van de
Vendel en Isabelle Vandenabeele
Vanessa Joosen
Het sprookje is één van de populairste genres uit de geschiedenis van de
jeugdliteratuur en duikt ook een paar keer op in het oeuvre van Edward van de Vendel.
Daarbij lijkt zijn voorliefde vooral uit te gaan naar sprookjesbewerkingen, eerder
dan naar de klassieke sprookjes. In 2010 vertaalde hij Het geheime dagboek van
Klein Duimpje van Philippe Lechermeier en Rébecca Dautremer uit het Frans, en
samen met Isabelle Vandenabeele maakte hij twee prentenboeken met herschreven
sprookjes: Rood Rood Roodkapje (2003) en Een Griezelmeisje (2006).1 Die voorliefde
voor sprookjesbewerkingen mag niet verbazen. Enerzijds staat Edward van de Vendel
bekend als een literaire ‘duizendpoot’, die graag met verschillende genres en
mengvormen experimenteert. Anderzijds zijn sprookjes niet alleen geliefd, maar ook
controversieel: voor vele feministische, marxistische en postkoloniale denkers behoren
de verhalen tot een ander tijdperk, en is het niet wenselijk hun conservatieve ideologie
op het vlak van vrouwbeelden, sociale klasse en Westers imperialisme nog verder
door te geven aan kinderen. Zelfs mainstream kanalen die sprookjes doorgeven, zoals
Disney of de Efteling, passen de sprookjes enigszins aan de tijdsgeest aan.
Niet dat je de bewerkingen van Edward van de Vendel meteen mainstream kan
noemen: hij gaat een stuk verder in het herschrijven van de rollen van de
sprookjespersonages dan de filmmaker of het pretpark. De twee prentenboeken breken
niet alleen met de traditionele sprookjes en hun conservatieve ideologie, maar Rood
Rood Roodkapje druist ook in tegen het idee van kinderlijke onschuld dat in de
eenentwintigste eeuw nog steeds dominant is in hoe erover kinderen gedacht wordt.
Om die reden werd het boek

1

Omdat het hier om prentenboeken gaat waarvan de pagina's niet genummerd zijn, heb ik
geen paginanummers toegevoegd aan de citaten.
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niet door alle ouders en leerkrachten gewaardeerd, en mogelijk daardoor is het ook
weinig opgepikt door buitenlandse uitgevers - al kreeg het wel een eervolle vermelding
in de anthologie van Sandra Beckett, Revisioning Red Riding Hood Around the
World.2 Een Griezelmeisje druist dan weer in tegen de conventie dat prentenboeken
meestal een afgerond verhaal vertellen. In dit artikel presenteer ik een gedetailleerde
analyse (close reading) van de twee sprookjesprentenboeken die Van de Vendel en
Vandenabeele samen maakten. Daarbij zal ik hun visie op ‘Roodkapje’ en
‘Blauwbaard’ kaderen in de tendensen binnen sprookjesbewerkingen en de
sprookjeskritiek, en dieper ingaan op de manier waarop woord en beeld samen ingezet
worden om verschillende interpretaties van het verhaalverloop te genereren.

Sprookjesbewerkingen
Met Rood Rood Roodkapje en Een Griezelmeisje plaatst Van de Vendel zich in een
lange traditie van sprookjesbewerkingen. Met name sinds de jaren zeventig worden
sprookjes steeds vaker geparodieerd of herschreven om beter te passen bij
hedendaagse normen en waarden. De trend zette zich aanvankelijk het sterkst door
in de Amerikaanse, Britse en Duitse literatuur, maar is sinds het einde van de
twintigste eeuw ook duidelijk merkbaar in het Nederlandse taalgebied. De populariteit
van sprookjesbewerkingen is niet zo moeilijk te verklaren: sprookjes zijn verhalen
waarvan men kan aannemen dat iedereen, van jong tot oud, ze kent. Ook al zijn
ouders niet op de hoogte van alles wat hun kinderen lezen, ze kunnen er vrij zeker
van zijn dat hun kinderen ooit met sprookjes in contact zijn gekomen. Daarom wéét
een auteur die een sprookje hervertelt of parodieert, dat het beoogde intertekstuele
verband gelegd kan worden door zowel jonge als oudere lezers. Sprookjesbewerkingen
werken meestal met duidelijke verwijzingen naar traditionele sprookjes.
In Rood Rood Roodkapje kan men uit de titel al afleiden welk verhaal er aan de
basis ligt. Een Griezelmeisje vraagt iets meer inspanning van de lezer om het verhaal
van ‘Blauwbaard’ te herkennen. Blauwbaard wordt herdoopt

2

De database van het Nederlands Letterenfonds vermeldt slechts een vertaling, naar het Frans.
Een Griezelmeisje werd vertaald naar het Frans en het Spaans. Ter vergelijking is De duif
die niet kon duiken vijf keer vertaald.
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tot Rotboy, en het boek is niet naar hem genoemd, maar naar de nieuwe heldin van
de bewerking. De vrouw van Blauwbaard blijft anoniem in het sprookje van Charles
Perrault, maar bij Van de Vendel krijgt ze een naam: Louise. De titel van het boek
verwijst naar haar bijnaam, want zij is bij Van de Vendel geen volgzame figuur, maar
een ‘Griezelmeisje’. Ook het begin van het verhaal herschrijft hij volledig, zoals ik
hieronder zal toelichten, en in de tekst wordt pas echt duidelijk dat het verhaal een
bewerking is op het moment dat Louise de sleutelbos van haar man krijgt, met het
verbod ergens aan te komen. Terwijl weinig lezers de knipoog naar ‘Roodkapje’
zullen missen, is het niet onwaarschijnlijk dat lezers van Een Griezelmeisje het verhaal
lezen zonder het verband te leggen met ‘Blauwbaard’. Dat is op zich geen probleem
- het verhaal staat genoeg op zichzelf - maar ze zullen dan wel de dialoog missen die
Van de Vendel en Vandenabeele openen met het verhaal van Perrault.
Sprookjesbewerkingen hebben immers verschillende functies, naast hun
literair-esthetische waarde op zich: ze worden bijvoorbeeld in het onderwijs gebruikt
als middel om kinderen te doen nadenken over stereotypen in het traditionele sprookje.
Zo gebruikte Lawrence feministische sprookjesbewerkingen om kinderen te laten
nadenken over intertekstualiteit en gender (zie, onder andere, Sipe, 2000). Doordat
ze ingaan tegen bepaalde conventies van het traditionele sprookje, maken ze jonge
en volwassen lezers mede bewust van die conventies. Zoals John Stephens schrijft:
‘Intertekstualiteit heeft als effect dat de aandacht van de lezer gevestigd wordt op
het leesproces zelf, en dus op vraagstellingen rond representatie, narratieve
kenmerken, en de relaties tussen kunst en leven’ (Stephens, 1992, p. 166).3 In het
geval van de twee sprookjesbewerkingen waar ik hier over schrijf, is het interessant
om te reflecteren op de weinig vrouwvriendelijke boodschappen in de sprookjes en
de moraal van Charles Perrault, zoals ik bij hun analyse zal toelichten.
Vooraleer ik daartoe overga, wil ik de belangrijkste ingrepen kort typeren, want
sprookjesbewerkingen kunnen vele vormen aannemen: je vindt gedichten,
prentenboeken, romans en graphic novels gebaseerd op sprookjes, en ze komen voor
in allerlei genres, van psychologisch realisme tot science fiction. Bovendien worden
ze zowel voor kinderen als voor volwassenen

3

‘Intertextuality thus has the effect of drawing readers' attention to the reading process itself,
and thence to such issues of representation, narration and art-life relationships.’
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gepubliceerd. Van de Vendel blijft relatief trouw aan de kenmerken van het
traditionele sprookje, zoals ik die in Uitgelezen jeugdliteratuur (Joosen & Vloebergh,
2009, pp. 66-71) heb toegelicht. Zo wijzigt hij in beide verhalen weinig aan de
chronotoop van het verhaal: net als de sprookjes van Perrault spelen ze zich af in een
onbestemde tijd, op een onbestemde plaats, in een pre-industriële context waarin
mensen zich te paard en te voet verplaatsen en geen moderne technologieën ter
beschikking hebben. Beide heldinnen hadden bijvoorbeeld wel een telefoon kunnen
gebruiken, maar dat soort aanpassingen past niet bij deze context. De grootste
modernisering die hier doorgevoerd wordt, is dat Louise en Rotboy uit Een
Griezelmeisje naar school zijn geweest. Magie wordt in beide verhalen behouden:
Roodkapje komt nog steeds een sprekende wolf tegen en in Een Griezelmeisje vliegen
er spoken door het huis en zijn vleesetende plantjes effectief levensgevaarlijk. Verder
behoudt Van de Vendel in Rood Rood Roodkapje ook de vaste formulering ‘er was
eens’ als markering van de intertekstuele relatie met het traditionele sprookje.
Waar liggen de veranderingen dan wel? Traditionele sprookjes zijn vooral op
handeling en actie gericht, en laten weinig ruimte voor psychologische uitdieping of
ontwikkeling van de verhaalfiguren. Net die elementen staan centraal in de twee
prentenboeken. Van de Vendel laat zijn vrouwelijke hoofdpersonages psychologisch
evolueren en tornt daarmee aan de ideologie, en dan vooral aan het vrouwbeeld, van
de verhalen van Perrault. Bovendien wijkt hij - net als vele andere
sprookjesbewerkingen - sterk af van het traditionele einde. Beide prentenboeken
hebben een open einde, waarbij de lezer zelf moet ontdekken wat er gebeurd is (Rood
Rood Roodkapje) en/of hoe het verhaal verder gaat (beide titels). Voor beide
veranderingen spelen de illustraties van Isabelle Vandenabeele een cruciale rol.

Rood Rood Roodkapje
‘Roodkapje’ is ongetwijfeld één van de populairste sprookjes in het Westen, en er
bestaan dan ook tientallen verschillende versies en bewerkingen van. De bekendste
traditionele versie is die van de Gebroeders Grimm (1812/1857) en vertelt het verhaal
van een klein meisje dat door haar moeder opgedragen wordt om koek en wijn naar
haar zieke grootmoeder te brengen.
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Hoewel de moeder waarschuwt om niet van het pad af te gaan, komt Roodkapje toch
in de verleiding wanneer ze de boze wolf tegenkomt. Ze wijst hem de weg naar
grootmoeders huisje en gaat zelf bloemen plukken. De wolf verslindt grootmoeder
en gaat vervolgens met haar muts op in bed liggen. Roodkapje herkent hem niet en
wordt ook opgegeten. Even later komt er een jager voorbij die de wolf hoort snurken:
hij bevrijdt Roodkapje en grootmoeder en vult de buik van de wolf met stenen. In
een epiloog tonen de Gebroeders Grimm dat Roodkapje haar lesje geleerd heeft:
wanneer ze een andere wolf tegenkomt, roept ze onmiddellijk de hulp van haar
grootmoeder in en lokken ze de wolf samen in de val (Grimm, 2005, p. 94). Ouder
dan Grimm is de versie van Charles Perrault uit Histoires ou contes du temps passé.
Roodkapje heeft hier minder geluk dan bij de Gebroeders Grimm: er komt geen jager
langs en het meisje en haar grootmoeder sterven in de buik van de wolf. Uit de
historische varianten van ‘Roodkapje’ blijkt dat het verhaal seksuele connotaties
bevat. De moraal die Perrault toevoegt laat er weinig twijfel over bestaan dat de wolf
een verleider is en Roodkapje een jong meisje dat op zijn avances in gaat. Zoals Jack
Zipes opmerkt in The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood, is het daarbij
pijnlijk om te lezen dat de moraal van Perrault suggereert dat het meisje, weliswaar
onbewust, zelf schuldig is aan haar dood/verkrachting (Zipes, 1993, pp. 26-27).

In Rood Rood Roodkapje heeft Van de Vendel alle personages uit de versie van
Perrault overgenomen: de moeder, de grootmoeder en natuurlijk Roodkapje zelf.
Ook de drie locaties (het ouderlijke huis, het bos en het huis van grootmoeder) blijven
behouden. De jager speelt in dit verhaal geen rol. De bewerking integreert immers
een belangrijke kritiek op het sprookje, namelijk die uit feministische hoek. Het beeld
van Roodkapje dat Perrault en de Grimms creëerden, is door feministen vaak
bekritiseerd om twee redenen: ze is naïef want ze beseft niet dat de wolf gevaarlijk
is en wijst hem rechtstreeks de weg naar haar grootmoeders huis. Wanneer de wolf
zich even later als grootmoeder verkleed
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heeft, kan Roodkapje het verschil niet zien. Bovendien is ze passief en moet er een
man (de jager) aan te pas komen om haar en haar grootmoeder, eveneens een
vrouwelijk slachtoffer, uit de buik van de wolf te redden. De enige held in dit verhaal
is dus mannelijk, zoals in vele sprookjes. Edward van de Vendel lijkt deze
feministische kritiek op het sprookje te integreren: in zijn versie bepaalt Roodkapje
zelf het verloop van het verhaal. Dat begint al in de eerste zinnen. Zowel in de versie
Grimm als Perrault krijgt ze van haar grootmoeder een rood kapje en wordt ze vanaf
dan Roodkapje genoemd. Bij Van de Vendel mag ze haar eigen naam kiezen: ‘Ze
riep hem door het huis, in de tuin, op het pad, over het hele bos. “Rood!” riep ze,
“Rood Rood Roodkapje”.’ Ook wat betreft de vermeende schuld van Roodkapje aan
haar eigen dood/verkrachting, is het verhaal van Van de Vendel duidelijk. Dit
hoofdpersonage is zelfbewust en weet wat ze (niet) wil:
Nee! dacht Roodkapje, en nee! schudde ze met haar hoofd. Nee, nee, nee,
nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Steeds
harder, steeds wilder. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Roodkapje zei het
nu ook hardop: ‘Nee! Nee! Nee! Nee! Nee!’
Hier is van onbedoelde instemming geen sprake. Haar weerstand heeft in dit boek
effect, want de wolf doet een stapje terug. Je kan hierin dus een pleidooi lezen voor
meisjes om hun stem te verheffen. Naarmate het verhaal vordert, zet dit assertieve
meisje de wolf aardig naar haar hand.
Net als in het traditionele sprookje zijn de kleuren in Rood Rood Roodkapje
symbolisch geladen. Aanvankelijk is het bos nog het terrein van de wolf, en is de
wereld zwart gekleurd. Nadat Roodkapje hem naar grootmoeder gestuurd heeft,
neemt zij de touwtjes in handen. De illustratrice Isabelle Vandenabeele herneemt
dezelfde prent van het bos, maar drukt ze dit keer in het rood af: Roodkapje heeft nu
de macht. De verschuiving in de machtsverhouding wordt treffend weergegeven in
de kleuren van een voorgaande prent waar Roodkapje de wolf nawuift op weg naar
grootmoeder: hier worden zwart en rood vermengd als aankondiging van de
belangrijke omwenteling.
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Van de Vendel en Vandenabeele zijn zich duidelijk bewust van de voorkennis van
de lezers over de traditionele versies van ‘Roodkapje’. Wanneer het meisje het bed
van grootmoeder nadert, bouwen zij dezelfde spanning op als Grimm en Perrault:
‘Ze liep de keuken door, de kamer in, tot aan het bed en -.’ Op dit moment moeten
de lezers het blad omslaan en verwachten zij waarschijnlijk het typische vraaggesprek
(‘Wat hebt u grote oren’/ ‘Wat hebt u een grote mond’ enzovoort). Of misschien
hebben de lezers al begrepen dat Van de Vendel de tekst van het sprookje inkort en
verwacht hij dat Roodkapje meteen hetzelfde lot zal ondergaan als haar grootmoeder
- dat werd beschreven met een lange onomatopee
‘grwarwahbriaaauwahhgroing-graaaaaaaaa.’ Deze verwachting wordt eerst
opgeroepen, en dan expliciet tegengesproken en gecorrigeerd: ‘nee, geen
grwarwahbriaaauwahhgroinggraaaaaaaaa/ maar: hiew.’

Deze verrassende wending, waarbij Roodkapje de wolf met een hakbijl een kopje
kleiner maakt, werpt een nieuw licht op enkele klemtonen die Van de Vendel eerder
in zijn tekst legde. Want waar komt die hakbijl plots vandaan? Als je terugbladert,
rijst het vermoeden dat Roodkapje hem al bij het vertrek van thuis in haar mandje
gestopt had. ‘Volle mandjes zijn ook zware mandjes,’ denkt ze wanneer ze het huis
verlaat, en even later: ‘Haar volle mandje was nog altijd even zwaar, maar ze voelde
het niet,’ en ‘Ze zette het mandje in de keuken, de zware mand, vol, met allerlei
zware dingen.’ Hoewel het mandje op de prenten van Vandenabeele kleiner is dan
de hakbijl, doet de tekst vermoeden dat Roodkapje het wapen al langer meedroeg en
dat ze dus een moord pleegt met voorbedachten rade. Zelfs als ze de hakbijl enkel
meenam om zich te verdedigen, mag het duidelijk zijn dat Roodkapje niet langer het
naïeve kind is uit Grimm en Perrault.
Het verrassende einde kan gezien worden als een feministische herschrijving van
de traditionele versies. Van de Vendel en Vandenabeele stellen ook de schuldvraag
van het sprookje in een interessant nieuw licht. Hoe onschuldig is Roodkapje
namelijk? De psychoanalyticus Bruno Bettelheim (1976,
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pp. 166-183) merkte al bij de versie van Grimm op dat Roodkapje de wolf de weg
wijst naar grootmoeder en verklaart dit op twee manieren. Enerzijds zou Roodkapje
bang zijn van de wolf als seksuele verleider en stuurt ze hem daarom door naar een
meer ervaren vrouw. Anderzijds schrijft Bettelheim aan Roodkapje een
Oedipuscomplex toe: omdat ze verlangt naar haar vader, wil ze haar moeder uit de
weg ruimen.4 Grootmoeder en moeder zijn voor Bettelheim één en dezelfde persoon,
en daarom stuurt Roodkapje de wolf daarheen.
Van de Vendel maakt het opmerkelijke feit dat Roodkapje de wolf een
wegbeschrijving geeft, expliciet: ‘Rood Rood Roodkapje stapte opzij. Ze wees waar
ze naartoe moest. Ze schrok ervan - wees ze de wolf de weg?’ Het is dus een min of
meer bewuste, zij het impulsieve daad. Maar de motivatie om grootmoeder uit de
weg te ruimen ligt anders dan bij Bettelheim. Hier speelt geen oedipaal conflict mee,
maar wel het verlangen naar vrijheid: oma is geen vriendelijke oude dame, maar een
kritische, veeleisende vrouw naar wie Roodkapje elke dag verplicht toe moet. Ze
snakt dan ook in de eerste plaats naar vrijheid: ‘Rood is je kapje vrij in de lucht.’ In
haar wereld, waar volwassenen geen aandacht hebben voor de noden van het kind,
neemt Roodkapje de touwtjes zelf in handen.
Het laatste beeld van het boek, nadat Roodkapje de wolf gedood heeft, kan gelezen
worden als een verder commentaar op de schuldvraag en het burgerlijke ideaalbeeld
van het naïeve kind. Daar waar Roodkapje een bladzijde eerder nog afgebeeld werd
met een hakbijl in de hand, toont Vandenabeele haar hier langs achter, dit keer met
een teddybeer. De wolf ligt dood in de kamer, tussen allerlei speelgoed. Roodkapje
grijpt dus terug naar attributen die haar kinderlijke onschuld en kwetsbaarheid
markeren. Het lijkt alsof ze hier bewust een rol gaat spelen die haar goed uitkomt:
als onschuldig kind is er immers meer kans dat ze kan rekenen op de bescherming
van volwassenen. Net zoals het soms verstandiger is om zich van de domme te houden
wordt het naïeve kind een pose die Roodkapje macht en controle geeft. Die strategie
bleek al effectief toen Roodkapje de wolf doodde: ook hij

4

Bettelheim maakt geen onderscheid tussen het Oedipuscomplex en de vrouwelijke variant,
het Electracomplex.
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zag in haar enkel onschuld, en leverde zich als gevolg ongewapend aan haar over.
Ook uit de tekst blijkt dat de naïviteit van Roodkapje in de prent een gespeelde
onschuld is: ‘Rood is van alles, dacht ze, rood zijn nieuwe wensen, nieuw speelgoed,
nieuw tapijt./ En wat vond ze eigenlijk van zwart?’ Rood is in dit boek de kleur van
vrolijkheid en vrijheid, zwart staat symbool voor de wolf. Zoals Roodkapje een rode
mond, een rode tong en rode lippen heeft, krijgt de wolf een open zwarte bek, een
zwarte tong en opgetrokken zwarte lippen. Dat Roodkapje op het einde van het boek
voor de kleur zwart lijkt te kiezen, benadrukt opnieuw dat ze bepaalde eigenschappen
van de wolf heeft overgenomen.

Een Griezelmeisje
Met haar hakbijl en haar geheime plannetjes is Roodkapje een echt ‘griezelmeisje’.
Voor Van de Vendel en Vandenabeele smaakte het bewerken van sprookjes blijkbaar
naar meer, want drie jaar na Rood Rood Roodkapje verscheen Een Griezelmeisje.
Net zoals Roodkapje, die in hun handen verandert van een naïef slachtoffer in een
listige plotter, onderging ook de vrouw van Blauwbaard een flinke metamorfose. In
het sprookje van Charles Perrault wordt het vrouwelijke hoofdpersonage voorgesteld
als nieuwsgierig, maar passief. Ze trouwt met een man die ze nauwelijks kent, en
stelt zich blijkbaar weinig vragen bij zijn verleden. Maar wanneer Blauwbaard op
reis vertrekt en haar de toegang tot een kamer in zijn huis verbiedt, neemt haar
nieuwsgierigheid het over. Zodra ze in het geheime kamertje de verborgen lijken
van Blauwbaards vorige echtgenotes ontdekt, is ze volledig overgeleverd aan de
macht van haar man, en ze wordt uiteindelijk pas gered wanneer haar broers te hulp
snellen. Bovendien krijgt niet de vrouwenmoordenaar Blauwbaard de schuld in de
moraal aan het eind, maar zijn het eerder de nieuwsgierige vrouwen die van Perrault
een veeg uit de pan krijgen.
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Het eerste beeld van Een Griezelmeisje zet de vrouw van Blauwbaard letterlijk op
haar kop: de lezer krijgt Louise omgekeerd te zien terwijl ze in het gras ligt en over
haar leven nadenkt. Dat soort zelfbewustzijn is afwezig in het traditionele sprookje
en zet de toon voor de rest van de bewerking. Louise is haar saaie bestaan beu en
snakt naar de spannende dagen uit haar verleden, toen ze nog koeienschedels opgroef,
aan rupsen durfde te likken en optrok met de gevaarlijke Rotboy. In het Huuverbos
wordt ze met haar oude vriendje herenigd: vrees en spanning vermengen zich in haar
uitroep ‘help help hoera’. Die ambivalentie is tekenend voor de rest van het verhaal,
dat draait rond gemengde gevoelens en grenzen aftasten.
Ook hier worden de illustraties van Vandenabeele ingezet om het verhaal mee te
dragen en de centrale thema's in de verf te zetten. Nog voor de tekst het intertekstuele
verband met ‘Blauwbaard’ weergeeft, kan je op de prent al zien dat Rotboy een
blauwe baard heeft. Maar nog meer dan in Rood Rood Roodkapje speelt Isabelle
Vandenabeele hier met compositie, en dan vooral met framing: in de beelden van
het kasteel van Rotboy zijn opvallend veel kaders te bespeuren, die een gevoel van
gevangenschap en beperking oproepen. Ze contrasteren met het ongetemde van het
bos waarin Louise eerder verkeerde: daar groeien takken en planten alle kanten uit.
Maar tussen al die strakke lijnen en kaders op het kasteel, zijn er ook vormen die aan
de strakke lijnen ontsnappen: met name de geesten van de vermoorde vrouwen van
Rotboy laten zich niet zomaar opsluiten, noch in een geheim kamertje, noch in een
strakke lijnvoering.

Op het kasteel ontdekt Louise al snel het verborgen kamertje waarin de vorige
vrouwen van Rotboy vermoord zijn. Net als in Rood Rood Roodkapje zet
Vandenabeele een beperkt kleurenpallet in om niet alleen grote expressieve kracht
op te wekken, maar ook om met betekenissen te spelen. In dit geval werkt ze met
rood, zwart, wit - en uiteraard blauw. Net als bij Rood Rood Roodkapje verandert
het bos soms van kleur. Als Louise aangevallen wordt door een wolf, zijn de bomen
nog rood van kleur. Als Rotboy een bladzijde later de wolf gedood heeft, zijn de
bomen blauw, alsof ze - net

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

105
zoals Louise - onder zijn invloed zijn komen te staan. Ook haar kleed kleurt steeds
blauwer naarmate ze dichter bij hem komt. De houtsneden geven de meeste figuren
een sterke omlijning, maar af en toe ontsnappen er kleurvlakken: de wolf die
doodbloedt, de schaduwen van de bomen, en - niet toevallig - de geesten van Rotboys
vorige vrouwen.
Ook door de compositie wordt er soms een interpretatie aan de tekst toegevoegd.
Zo toont een prent Louise die wacht tot Rotboy terugkeert vooraleer haar
nieuwsgierigheid het wint van haar geduld. Tegen de muur is de schaduw van een
van haar vermoorde vriendinnen afgebeeld. Doordat de schaduw achter het meisje
ligt, lijkt hij ook met haar verbonden. Misschien symboliseert hij zelfs de twee kanten
van haar karakter die met elkaar wedijveren: de volgzame kant die wacht en de
rebelse kant die ontsnapt. Maar het kleurgebruik suggereert nog meer dan dat: want
de schaduw is blauw - de kleur bij uitstek van Blauwbaard natuurlijk - en de blauwe
schaduw, samen met het blauwe kleed van Louise, suggereren dat er ook aan Louise
een gevaarlijk kantje zit. Die interpretatie wordt onderstreept door een intertekstuele
knipoog naar Rood Rood Roodkapje. Na de ontdekking van de vermoorde vrouwen
zie je van Louise enkel twee roodomrande ogen in een zwart deurgat. Een
gelijkwaardig beeld is te zien in Rood Rood Roodkapje: daar is de wolf in het huis
van oma op dezelfde manier weergegeven, als een oog in het zwarte vlak van een
venster. Het zwarte/blauwe kantje dat Roodkapje en Louise aan het eind van hun
verhaal verworven hebben, is bevreemdend. Over Louise klinkt het: ‘ze begon een
beetje eng te lachen.’ Maar het geeft ook hoop. Want zoals de traditionele sprookjes
duidelijk maken, komen brave meisjes niet ver - tenzij hun broers of een jager in de
buurt zijn om soelaas te bieden, zoals in respectievelijk ‘Blauwbaard’ van Perrault,
of ‘Roodkapje’ van de Gebroeders Grimm.
Aanvankelijk ervaart Louise als reactie op haar ontnuchterende ontdekking dezelfde
verstarring als haar literaire voorgangster bij Perrault:
Blijven staan, dacht ze, ik moet niet blijven staan,
maar ach,
haar voeten en haar handen en haar lichaam
en haar hart wilden opeens
niet meer,
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niet meer,
niet meer
vooruit.

Maar dan steelt ze het paard van Rotboy en vlucht ze het bos in. Deze taaie tante
gaat bovendien nog een stapje verder: ze neemt zich voor om nog een keer terug te
gaan om wraak te nemen op Blauwbaard. Haar plan is om hem te laten opeten door
een vleesetende plant, en zo wraak te nemen op
een griezeljongen die
al veel te lang
was blijven
staan.

Of dat plan lukt, laat Van de Vendel over aan de verbeelding van de lezer. Net als
in Rood Rood Roodkapje geeft hij in Een griezelmeisje enkel een hint van wat het
hoofdpersonage precies met haar pas gewonnen vrijheid zal uithalen.

Conclusie
De veranderingen in Roodkapje en de vrouw van Blauwbaard passen in de tendens
om aan hedendaagse sprookjesheldinnen meer ‘agency’ of zelfbewustzijn en
daadkracht toe te kennen. Maar er is nog meer dan dat. Rood Rood Roodkapje blijft
een bevreemdende figuur en confronteert de lezer met de onkenbaarheid van anderen,
en van kinderen in het bijzonder. Haar bevrijding houdt bovendien ook gevaar in:
want waar zal haar zwarte kantje toe leiden? Als schijnbaar onschuldig kind is ze
een bijzonder effectieve moordenares gebleken. De schaduwen in het huis van Rotboy
tonen dan weer dat zelfs de doden nog kunnen ontsnappen en dat de vermoorde
vrouwen zich niet laten opsluiten in de kamer waar ze gedood zijn. Ze fluisteren nog
altijd, en ze zijn nog steeds aanwezig, zij het dat ze spreken met een andere stem.
Zullen zij tot rust komen als hun moordenaar op zijn beurt verslonden is?
Je kan de schaduwen lezen als een symbool voor de omgang met het traditionele
sprookje die aan de basis ligt van sprookjesbewerkingen: ook die
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oude verhalen laten zich niet bevriezen in een vaste steriele vorm, noch laten ze zich
uitroeien door de critici. Ze blijven maar terugkeren en ontsnappen. Daarbij lijkt de
finale van Een Griezelmeisje een belangrijke boodschap in te houden voor het sprookje
zelf. Louise besluit korte metten te maken met de ‘griezeljongen die/ al veel te lang/
was blijven/ staan’. Wie niet beweegt, wie niet evolueert, verwordt uiteindelijk tot
een monster - zo suggereert de tekst. Wat dat betreft lijken de traditionele sprookjes
volgens hun critici een beetje op Rood Rood Roodkapje: onder hun onschuld schuilt
gevaar. Door het sprookje te blijven veranderen, houden bewerkingen als Rood Rood
Roodkapje en Een Griezelmeisje de verhalen in leven. Ze ontdoen ze zo niet van hun
gevaar - want de nieuwe teksten blijven verontrustend - maar maken ze net daardoor
dynamisch en relevant voor een eenentwintigste-eeuws publiek.
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De ontdekking van Sannyland
Mogelijk een begin van een nieuw boek voor 8+
Edward van de Vendel
Zeven dagen lang regende het zo hard dat het leek of alles lek was. De lucht, de
bomen, de hele wereld.
Sanny zat voor het raam van oma's huis. Als ik buiten ga staan en mijn mond
opendoe, dacht hij, dan loop ik vol. Als alle mensen buiten gaan staan met hun mond
open, dan lopen alle mensen vol. En dan moet iedereen plassen en dan regent het
ook in de wc.
‘Sanny?’ vroeg oma. ‘Help je me weer even met mijn puzzel?’
Sanny keek om. Oma zat aan de keukentafel. Die lag vol met stukjes hemel en
stukjes kasteel. Oma had haar bril op en speurde naar - Sanny wist niet waar ze naar
speurde.
‘Misschien,’ zei hij, ‘misschien ga ik wel naar het landje.’
‘Nu?’ zei oma. ‘Met dit weer is het landje alleen maar modder.’
‘Ik heb laarzen,’ zei Sanny.
Oma schoof haar bril een stukje naar beneden, keek hem aan en zei: ‘Natuurlijk
schat. Je hebt laarzen en je zeiljack en je regenmuts. Dus smelten zul je niet. Je hebt
je al zeven dagen moeten inhouden, dus ga maar lekker spelen, ik roep wel als we
gaan eten. Groetjes!’
‘Groetjes!’ riep Sanny, want hij was al op weg naar de bijkeuken.
En even later rende hij door de tuin van oma, helemaal naar achter, want daar
begon het landje. Het goot en het stroomde, de druppels waren zo groot als plastic
zakjes en inderdaad, overal was modder. Sanny schreeuwde: ‘Ha!’ en nam een
aanloop.
Hij sprong er met zijn twee laarzen middenin.
En toen begon het. De ontdekking van Sannyland.
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Edward-Sammie-Dory Fantasmagory
Van de Vendel als vertaler
Jan Van Coillie
Dat Van de Vendel behalve een productief auteur ook een erg productief vertaler is,
staat buiten kijf: tussen 2005 en 2017 vertaalde hij ruim zestig kinderboeken. In dit
artikel wil ik niet alleen ingaan op de vraag wat hij zoal vertaalde, maar ook en vooral
hoe hij dat doet. Ik ga met andere woorden op zoek naar zijn ‘stem’ als vertaler.
Veel onderzoekers wijzen op het lage aanzien dat het vertalen van jeugdliteratuur
geniet (o.a. O'Connell, 2006, p. 19; Epstein, 2012, p. 17). Sommigen beschouwen
het als veel eenvoudiger dan vertalen voor volwassenen en anderen wijzen erop dat
het vaak ‘slordig’ gebeurt, dat wil zeggen met weinig respect voor de brontekst,
waardoor het eerder om vrije bewerkingen gaat dan om vertalingen die naam waardig.
Die visie sluit aan bij een opvatting over vertalen die trouw aan de brontekst centraal
stelt. Een vertaling dient zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven, creativiteit is
in die opvatting uit den boze. Voor Laurence Venuti (1995) bijvoorbeeld moet de
vertaler onzichtbaar blijven, zich wegcijferen achter de stem van de auteur. In de
tweede helft van de jaren negentig echter gingen onderzoekers steeds meer de eigen
stem van de vertaler beklemtonen. Voor Theo Hermans bevat een vertaling altijd
twee stemmen, de tweede noemt hij ‘the translator's voice’ (1996, p. 27). Die stem
kan expliciet en direct klinken in voorwoorden, voetnoten of andere commentaren
van de vertaler, maar voor een groot deel blijft die impliciet en kan de onderzoeker
die enkel zichtbaar maken door bron- en doeltekst te vergelijken. Toegepast op het
vertalen van kinderliteratuur heeft Emer O'Sullivan het hier over ‘the implied
translator’ (2005, p. 108), een begrip dat zij ontleent aan Seymour Chatman. Mona
Baker was de eerste die het in dit verband had over de stijl van de vertaler. Zoals
Wang stelt: ‘No matter how willing the translator is to reproduce the authorial style,
he will inevitably leave traces of his own style in the translation’ (2010,
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p. 410). Baker noemt de sporen van de vertaler diens ‘vingerafdruk’. Vertalen houdt
immers altijd keuzes maken in. Daarom zijn geen twee vertalingen van een tekst
gelijk. Voor Gideon Toury (1995) moet de vertaler initieel een keuze maken tussen
wat hij noemt adequaat en acceptabel vertalen. In het eerste geval staat trouw aan de
brontekst centraal, in het tweede aanpassing aan de doelcultuur. Bij het vertalen van
jeugdliteratuur houdt dat laatste ook aanpassing aan het doelpubliek in, meer bepaald
aan de jonge lezers. Voor de Finse pionier in het onderzoek naar jeugdliteratuur in
vertaling, Riitta Oittinen, kan de vertaler niet anders dan loyaal zijn aan zijn jeugdige
publiek, immers ‘we always need to ask the crucial question: “For whom?” Hence,
while writing children's books is writing for children, translating children's literature
is translating for children’ (2003, p. 128). Daarbij worden vertalers noodzakelijkerwijs
beïnvloed door wat Oittinen hun kindbeeld noemt, hun ideeën over wat gepast is
voor kinderen, wat ze aankunnen, waar ze van houden enzovoort.
Behalve de initiële keuze maakt de vertaler nog voortdurend keuzes tijdens het
vertaalproces. Veel onderzoekers beklemtonen dat vertalers hierbij vooral het effect
van de tekst voor ogen hebben. Volgens Shiyab en Lynch (2006, p. 265) moeten
vertalers artistieke representaties maken die lezers raken, en op die manier een
kunstwerk creëren in een andere taal. En volgens Chen (2010, p. 227) die verwijst
naar Eugene Nida's dynamische equivalentieprincipe, moet de vertaler de betekenis
van het originele werk op zo'n manier overzetten dat de vertaalde tekst dezelfde
impact teweegbrengt op de lezer van de doeltaal als het originele werk op de lezer
van de originele taal.
In dit onderzoek ga ik op zoek naar de stem of de vingerafdruk van de vertaler
Edward van de Vendel. Hoe probeert hij op een eigen manier het effect van de
brontekst over te brengen en in welke mate past hij de tekst aan zijn doelpubliek aan?
Op de eerste plaats focus ik op stijlkenmerken die de vertaler ertoe dwingen om
keuzes te maken omdat ze volgen uit een verwevenheid van inhoud en vorm die
eigen is aan literatuur. Het zijn kenmerken die onderzoekers vaak aanstippen als
bijzondere uitdagingen voor vertalers. Ze krijgen dan ook een prominente plaats in
de handboeken over vertalen van kinderliteratuur van Epstein (2012) en Lathey
(2015): klankspel (rijm, klanknaboot-
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sing), neologismen, woordspelingen en idiomen. Daarnaast onderzoek ik hoe Van
de Vendel omgaat met namen en realia, dat zijn cultuurgebonden elementen in de
tekst zoals gerechten of gebruiken. Die plaatsen de vertaler het sterkst voor de keuze
tussen al dan niet aanpassen aan de doelcultuur, tussen wat Venuti (1995, pp. 241-242)
‘foreignization’ en ‘domestication’ noemt. Die keuze wordt vaak gestuurd vanuit
het kindbeeld van de vertaler. Elementen die eigen zijn aan de broncultuur worden
vervangen door elementen uit de doelcultuur vanuit de redenering dat de tekst
daardoor herkenbaarder wordt voor de jonge lezers. Ten slotte focus ik nog kort op
keuzes die Van de Vendel maakt op het vlak van woordkeus en zinsbouw. Vraag is
in welke mate hij die vereenvoudigt of aanpast vanuit een gerichtheid op leesbaarheid
en voorleesbaarheid.

Wat?
Tussen 2003 en mei 2017 vertaalde Edward van de Vendel drieënzestig kinderboeken,
met topjaren in 2015 en 2016, waarin hij meerdere prentenboeken vertaalde.
2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

3

6

1

1

2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

4

6

12

16

5

Hij vertaalt in hoofdzaak uit het Engels, wat aansluit bij de algemene trend: in de
periode 2010-2015 werd ruim zestig procent van alle vertaalde kinderboeken in
Nederland en Vlaanderen vertaald uit het Engels (Van Coillie & Aussems, 2017).
De eerste jaren echter, tot 2010, vertaalde hij vrijwel uitsluitend uit het Duits en het
Frans. Het Engels ging pas domineren toen hij in 2013 het eerste deel van de reeks
De waanzinnige boomhut ging vertalen. Behalve uit het Engels, het Duits en het
Frans vertaalt Van de Vendel ook uit het Italiaans (soms samen met een andere
vertaler) en uit het Noors, Deens en Zweeds.
Engels

Duits

Frans

Italiaans

Noors

Zweeds

Deens

28

12

13

4

3

1

2
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Ruim de helft van alle vertalingen bestaat uit prentenboeken (37). Ongeveer een
derde kan geklasseerd worden als humoristische verhalen(bundels) (20). Daartoe
behoren de boeken uit de reeks De waanzinnige boomhut, maar ook
(pseudo-)non-fictie als Vieze beestjes (2008) en Het waanzinnige boek over je lichaam
(2015) en verhalen voor jongere kinderen vanaf acht zoals Bruno wordt een superheld
( 2014) van Håkon Øvreås. Twee boeken zijn gericht op eerste lezers en ook die
bevatten veel humor. Vier boeken ten slotte behoren tot het sprookjesgenre.
Van de Vendel debuteerde in 2003 als vertaler met Antonio aan het andere eind
van de wereld, kleiner en kleiner, met tekst van Malachy Doyle en illustraties van
Carll Cneut. Het duurde twee jaar voor zijn volgende vertaling verscheen, opnieuw
een prentenboek met illustraties van Cneut. In hetzelfde jaar verscheen Anton en de
meisjes van Ole Könnecke. Hij had meteen een klassieker beet. Er verschenen in
2007 nog twee boekjes over Anton en in 2013 een verzamelbundel met twee nieuwe
verhalen. Ook later vertaalt hij nog succesrijke en bekroonde prentenboeken zoals
Het donker van Lemony Snicket en Jon Klassen (2014), De kleine walvis van Benji
Davis (2015), Het grote slaapjesboek van Giovanna Zoboli (2015) en Slaap maar
fijn, bouwterrein van Sherri Duskey Rinker en Tom Lichtenheld (2017). Maar het
was vooral met Het grote boek van vergeten prinsessen (2006) dat Van de Vendel
naam maakte als vertaler. Het was een intrigerend boek vol verwijzingen naar bekende
sprookjes en speelse taal, oorspronkelijk geschreven door Philippe Lechermeier, met
indrukwekkende illustraties van Rébecca Dautremer. In 2010 vertaalde hij nog het
al even uitdagende Het geheime dagboek van Klein Duimpje van hetzelfde duo. Het
valt op hoeveel van de prentenboeken die Van de Vendel vertaalt geïllustreerd zijn
door topillustratoren, met naast Dautremer nog Rotraut Susanne Berner, Carll Cneut,
Jon Klassen, Ole Könnecke en Benji Davis. Zonder twijfel het succesrijkst zijn echter
de ‘waanzinnige’ bestsellers van Andy Griffiths en Terry Denton.
Concluderend kunnen we stellen dat Van de Vendel vaak gevraagd wordt om
boeken te vertalen van vooraanstaande en succesrijke auteurs en illustratoren. Dat
versterkt en volgt tegelijk uit zijn prestige als vertaler. Zijn naam wordt trouwens in
bijna de helft van de boeken vermeld op de kaft (30/61) - wat uitzonderlijk is - en in
de andere boeken op een paar uitzonderingen na duidelijk op de titelpagina. Op de
kaft van Koning Eddie en de
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kwade keizer (2017) valt zijn naam zelfs extra op in een gele ster rechts bovenaan.
Ook lijkt Van de Vendel een duidelijke voorkeur te hebben voor boeken met veel
humor en taalspel. Humor is naast spanning een grote ‘verleider’ in kinderboeken
(Van Coillie, 2007, p. 111) en vormt een bijzondere uitdaging voor de vertaler, die
volgens Anne Leibold zowel het humoristische taalgebruik in de brontekst moet
kunnen decoderen als het humoristische effect overbrengen in de vertaling:
It requires the accurate decoding of a humorous speech in its original
context, the transfer of that speech in a different and often disparate
linguistic and cultural environment, and its reformulation in a new utterance
which successfully recaptures the intention of the original humorous
message and evokes in the target audience an equivalent pleasurable and
playful response[.] (Leibold, 1989, p. 109)
Daarnaast vertaalt Van de Vendel vooral boeken met een bijzondere verhouding
tussen tekst en beeld, meer bepaald prentenboeken en verhalenbundels zoals die van
Griffiths en Denton, die soms als graphic novels worden aangeduid, met veel
stripelementen (zoals tekstballonnen) en waarin tekst en tekeningen voortdurend met
elkaar interageren. De taalhumor steekt vaak in rijmen en grappige klanknabootsingen.
Volgens Gillian Lathey zijn de speelse taal en de bijzondere rol van klank en beeld
kenmerken die het vertalen van kinderboeken het meeste onderscheiden van dat voor
volwassenen: ‘This is where translating prose for the child up to the age of twelve
or thereabouts diverges most markedly from translation for adults, with two aspects
(translating sound and translating the visual) demanding particular attention’ (Lathey,
2006, p. 9).
Hoewel Van de Vendel in hoofdzaak teksten met veel humor en taalspel vertaalt,
behoren ook ernstige boeken over gevoelige en delicate onderwerpen tot zijn
vertaalwerk. Zijn debuut als vertaler bijvoorbeeld, Antonio aan het andere eind van
de aarde, kleiner en kleiner van Malachy Doyle (2003) gaat over heimwee, Erik en
opa van Kim Fupz Aakeson en Eva Eriksson (2015) over de dood en De omhelzing
van David Grossman (2011) over eenzaam-
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heid en liefde. In die boeken laat Van de Vendel zien dat hij ook een heel sobere en
tegelijk suggestieve stijl weet te bewaren in vertaling.

Hoe?
Klankspel
Van de Vendel heeft als vertaler een voorliefde voor klankspel. Veel van de boeken
die hij vertaalt, staan vol rijmen en klanknabootsingen. Kreller (2006) beschouwt
rijm als een van de moeilijkste vormkenmerken om te vertalen. Niet alleen slaagt
Van de Vendel erin om vrijwel altijd het klankspel te bewaren, geregeld voegt hij
extra klank toe. Dat mag blijken uit de volgende voorbeelden.
Veel prinsessen in Het grote boek van vergeten prinsessen (2006) dragen klankrijke
en betekenisvolle namen. Van de Vendel tracht zowel klank als betekenis te bewaren
en versterkt vaak het klankspel. ‘Princesse Invisible’ wordt ‘prinses Nizini’ en ‘la
princesse de la Crapaudine’ wordt ‘prinses Paddeleine’. In één geval neemt hij
omwille van de klank de vreemde naam onveranderd over, waarbij hij dus kiest voor
‘foreignization’. Om het binnenrijm in het fragment te bewaren, maakt hij een
klankrijk neologisme:
Vous est-il arrivé de faire la causette1
avec Loisette de l'Esperluette? (p. 7)

Hield je al eens een kletsestafette met
prinses Louisette d'Esperluette? (p. 7)

Maar ook andere passages zonder namen staan vol klankspel. In het volgende
fragment verliest Van de Vendel het slagrijm (op de klank è), maar compenseert hij
dat door op andere plaatsen medeklinkerrijm (w-) en binnenrijm (-oonde, -auw) in
te lassen:
Elle avait besoin d'espace, et les palais
où elle habitait, les vêtements qu'elle
portait étaient toujours trop étroits (p.
80)

1

Ze had ruimte nodig, en de paleizen
waarin ze woonde en de kleren waarin
ze troonde waren altijd veel te gauw te
nauw. (p. 80)

De markeringen in vet zijn van mijn hand.
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Door ‘paresse’ (letterlijk ‘luiheid’) te vertalen door ‘lanterfanten’ verrijkt de vertaler
het volgende fragment met een extra klankrijk woord:
la paresse leur tient de devise. (p. 10)

lanterfanten is hun devies. (p. 10)

Ook in Het geheime dagboek van Klein Duimpje (2010) voegt Van de Vendel
geregeld klinker- en medeklinkerrijm toe. ‘Un cochon est en train de cuire sur une
broche’ (p. 18) wordt ‘een varken dat spettert aan het spit’. Het volgende stukje is
een krachttoer. Van de Vendel voegt meerdere assonanties (met de klank oe) en
alliteraties (k en t) toe. Let ook op zijn creatieve vertaling van de klanknabootsing
op het eind:
Dans mes rêves, des fois il pleut des
centaines de desserts, des éclairs, des
mille-feuilles: j'ouvre le bec, j'avise et
hop! Au fond de ma bouche! [...] Puis un
bruit horrible, terrible me réveille
CROUIAAAGRIIIE! (p. 18)

In mijn dromen regent het miljoenen
toetjes en koekjes en cakejes, en dan doe
ik mijn mond open en roep en voel en
tjoep! Snoep op mijn tong. [...] Maar dan
hoor ik een rottig, noodlottig gehuil
BRWAAHGGGRRR! (p. 18)

Onderstaande voorbeelden komen uit het berijmde prentenboek Slaap maar fijn,
bouwterrein (2017). Al in de titel heeft Van de Vendel vrij moeten vertalen om het
rijm te behouden. De Engelse titel luidt: Goodnight, goodnight, construction site
(met extra herhaling). In de slotstrofe voegt hij alliteraties toe. Om het gepaarde
rijmschema te bewaren, moet hij de inhoud veranderen en herschikken. In de laatste
regel verliest hij wel het rijm:
He slowly folds his boom back in
Kraantje rolt zich lekker op
And then with one last sleepy grin
Hij kust zijn knuffels op hun kop
He tucks himself in nice and tight (sigh!) En in de stille, zoete nacht
Zegt hij zuchtend: ‘Slaap maar zacht.’
Then cuddles up and says goodnight
Slaap maar fijn, Kraanwagen ... ssst ...
Shh ... goodnight, Crane Truck,
goodnight. (z.p.)
De Waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen (2015) bevat enkele liedjes, waarin
zowel rijm als ritme van belang zijn. Een extra uitdaging vormt het
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slagrijm in het lied dat de groenten zingen wanneer ze Andy en Terry in de ketel
stoppen. Van de Vendel bewaart de treiterende toon en het rijmschema AAAA, al
wringt de slotregel in een poging ook het metrum te bewaren:
We've got you in a pot!
And it's starting to get hot!
Do you like it in our pot?
No, we bet that you do not! (p. 223)

Ja, daar zitten jullie dan
In een kokend hete pan!
Wij denken dat het warmer kan.
Vinden jullie daar iets van? (p. 227)

De voorbeelden van klanknabootsingen in de boeken die Van de Vendel vertaalde
zijn eindeloos. Ze vallen grofweg in te delen in geluiden van dieren, mensen, en
voorwerpen. Van de meeste dierengeluiden bestaan er conventionele vertalingen.
Een Engelse hond blaft ‘Woof’, een Nederlandse ‘Waf’. Voor geluiden van mensen
en dingen moet de vertaler veel vaker zijn creativiteit aanspreken. Het geluid van
een kus verandert van SMOOCH in SMAKK (De waanzinnige boomhut van 52
verdiepingen, 2015, pp. 187-191). Als Dory een baby nadoet, brabbelt ze ‘Goo moo
ga gee bu goo?’, haar Nederlandse tegenhanger Sammie tatert ‘Koekoe bla bli bloe?’
(Sammie de Fantastische, 2016, p. 42-46). Wanneer in hetzelfde boek Mrs Gobble
Cracker ervandoor gaat met een pop, zegt ze ‘Humph’, wat Van de Vendel vertaalt
als ‘Pfah!’ (pp. 123-128). En de uitgekiepte aarde maakt in het Engels het geluid
CRRRUNCH! maar in het Nederlands ‘BLOMPF!’ (Slaap maar fijn, bouwterrein,
2017, z.p.).

Neologismen
Peter Newmark definieert neologismen als ‘newly coined lexical units or existing
lexical units that acquire a new sense’ (Newmark, 2004, p. 140). Onderzoekers als
Newmark en Epstein (2012) onderscheiden verschillende manieren om neologismen
te vormen en om die te vertalen. In de onderzochte kinderboeken zijn de meeste
neologismen afleidingen of samenstellingen van bestaande woorden. Erg populair
zijn de zogenaamde portemanteauwoorden, waarbij meerdere woorden contaminerend
met elkaar verbonden worden, bijvoorbeeld ‘krokodetten’ (uit Roald Dahls De GVR)
als combinatie van ‘krokodillen’ en ‘kroketten’. De term ‘portmanteau’ komt
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overigens van een van de meesters van de nonsensicale neologismen, Lewis Carroll.
Zonder twijfel het grootste aantal neologismen bevat Het waanzinnige boek over
de Billosaurus en andere prehistorische wezens (2015). In hun komische,
pseudowetenschappelijke boek creëren Andy Griffiths en Terry Denton in woord en
beeld allerlei voorhistorische wezens met bijzondere billen. De Engelse titel luidt
What Bumosaur is that? met een portmanteauwoord waarin ‘bum’ en ‘dinosaur’ in
elkaar geschoven worden. Het boek is uitgesproken taboedoorbrekend. Overigens
lijkt Van de Vendel een voorkeur voor dit soort scabreuze humor te delen met
kinderen. Ze kleurt ook Lekker! Nee vies! Een rijmend boek voor je maag (2015) en
Windje, een avontuur van olifant Jan (2017).
Gelukkig beschikt het Nederlands net als het Engels over een hoop synoniemen
voor billen: kont, gat, poep, reet, bips ... en aanverwante woorden als scheet, schijt,
drek of plee. Ze geven Van de Vendel voluit de kans om te variëren en met klanken
te spelen. Opnieuw valt op hoe vaak hij extra klinker- en medeklinkerrijm toevoegt.
Hieronder geef ik enkele soorten ‘invertebutts’ of ‘kontgewervelden’:
Invertebutts
Bum-sponge
Spiny bum-urchin
Octobumopus (p. 3)

Kontgewervelden
Kontspons
Scheet-egel
Octopoeps (p. 3)

De ‘bumolution’ (p. 32) wordt de ‘bilvolutie’ (p. 42), waarin uitgelegd wordt hoe
het leven zich ‘kontwikkelde’. ‘Stenchtiles’ (p. 35) worden ‘drektilen’ (p. 45), de
bumaconstrictor (p. 48) de boa kontstrictor (p. 58), de tyran-nosore-arse rex’ (p. 102)
de ‘tyretosaurus rex (p. 112) en de bumanderthal (p. 146) wordt de ‘pleeanderthaler’
(p. 156). Volgens hun inleiding maakten Griffith en Denton ‘the most comprehensive
- and up-to-date - guide to prehistoric life ever published’ (p. 1), wat Van de Vendel
de kans biedt om opnieuw een extra grapje toe te voegen. In zijn vertaling maakte
het duo ‘de meest uitgebreide en kaktuele gids [...] die ooit over het prehistorische
reetleven werd gepubliceerd’ (p. 11).
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Ook in Het geheime dagboek van Klein Duimpje (2010) duiken scabreuze neologismen
op in een reeks bijnamen. Opnieuw valt op hoe Van de Vendel klankspel toevoegt,
in dit geval eindrijm:
Caca de puce
Fond de caleçon
Crasse Mélasse
Zizirikiki (zizi is kindertaal voor piemel)
(p. 8)

Vlooienstrontje
Onderkontje
Vunzevoosje
Piemeldoosje
(p. 8)

Dat neologismen in allerlei vormen ook opduiken in andere boeken die Van de
Vendel vertaalde én dat hij ze vaak omzet met extra klankspel, mag blijken uit volgend
overzicht:
Petitbois (samensmelten van petit en
haubois)

Fagottegotje

Gazouillon (gazoiller = tjilpen)
Waalkoetertoeter
(instrumenten uit Princesses oubliées ou (Het grote boek van vergeten prinsessen,
2006, p. 12)
inconnues, p. 12)
Elles portent le même kimono
Et se partagent une paire de tongs
Elles vivent sur une jonque
Et se réveillent au song du gong.
(Princesses oubliées ou inconnues, p. 12)

Dragen ze dezelfde kimono
En dezelfde antiglibberslippers.
Ze worden wakker met een sprongetje
-komt door hun wekkergongetje.
(Het grote boek van vergeten prinsessen,
2006, p. 12) (twee neologismen met extra
klankspel)

Alex est un cochon gourmand.
(Monstre, ne me mange pas!)
Letterlijk: Alex is een gulzig varken

Alex is een vreetvarkentje.
(O monster, eet me niet op!, 2006, z.p.)
Neologisme met klankspel (v-v)
toegevoegd

Des caveaux pour enterer ses morts
(Le livre des trous, p. 67)
Letterlijk: kelders om hun doden in te
begraven

Knekelkelder
(Een boek vol gaten, 2007, p. 67)
Neologisme met klankspel (k-k-k)
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Scribbletorium
(The 78th-story Treehouse)

Krabbelatorium
(De waanzinnige boomhut van 78
verdiepingen, 2017)
Door de toegevoegde ‘a’ komt er
klankherhaling bij en wordt de
klankovereenkomst met laboratorium
sterker.

Luke is the caveman daddy hunter
(Dory Fantasmagory, p. 152)

Luuk is de grotvaderjager.
(Sammie de fantastische, 2016, p. 156)

Woordspelingen
Woordspelingen vormen een van de grootste uitdagingen voor vertalers. Bij een
woordspeling wordt een woord of een combinatie van woorden in verschillende
betekenissen tegelijkertijd gebruikt. Ze zijn gebaseerd op een overeenkomst van
vorm (uitspraak, spelling), maar verschil in betekenis (Van Gorp, Delabastita &
Ghesquière, 2007, p. 514). Bij een letterlijke vertaling gaat vaak een van de
betekenissen verloren, vandaar dat ze dikwijls worden weggelaten of vervangen door
een andere woordspeling of een andere vorm van taalspel.
Van de Vendel vindt geregeld originele alternatieven. In de brontekst van Het
grote boek van vergeten prinsessen wordt er over de recepten van een menseneter
gezegd: ‘ce qui est apprécié, c'est de figurer dans la recette, pas dans l'assiette.’ Er
wordt een spel gespeeld met verschillende betekenissen van het voorzetsel ‘dans’
(letterlijk: wat geapprecieerd wordt, is een plaatsje te krijgen in het recept, niet in
het bord). In zijn vertaling speelt Van de Vendel een spel met het woord ‘menu’, in
de betekenissen van ‘menukaart’ en ‘gerechten’: ‘men wil graag aangewezen worden
op het menu, niet erin.’
In De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen (2015) vormt een illustratie een
wezenlijk onderdeel van de woordspeling. Er worden enkele erwtjes getekend die
aan het praten zijn (‘peas talking’) met in twee tekstballonnen meerdere letters P
(P's). Van de Vendel verplicht de lezer zelf de associatie te maken met ‘erwtjes’. In
de tekstballonnen staan letters R, naar de getekende erwtjes wordt verwezen met
‘R'tjes’
Af en toe voegt Van de Vendel een woordspeling toe. Het ‘parfum des îles Tûpûh’
(pûh kan een kreet van afkeer zijn) wordt ‘parfum van de St. Inky eilanden’ (Het
geheime dagboek van Klein Duimpje, 2010, p. 24). In de volgen-
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de strofe van Slaap maar fijn, bouwterrein (2017) geeft de vrije vertaling in dienst
van het rijm de kans een spel te spelen met ‘dag’: ‘De bak is leeg en staat weer recht/
De dag heeft al gedag gezegd’ (‘He lowers his bed, locks his gate,/ rests his wheels,
it's getting late’ (z.p.)).
In Le livre des Trous geeft de verteller een lezing in ‘Trouville’, een bestaande
stad in de Franse Calvadosstreek, waarin het woord ‘trou’ of ‘gat’ voorkomt, waarover
het hele boek gaat. De vertaling ‘Gattestad’ verliest de verwijzing naar een bestaande
stad, maar krijgt er wel klankspel bij én een mogelijke verwijzing naar ‘achterste’.
Soms gaat de woordspeling in de vertaling verloren. Op de kaft van Les sales bêtes
dragen enkele insecten een bordje met daarop: ‘Ni sales / Ni bêtes’, waarbij ‘bêtes’
zowel ‘beestjes’ als ‘gek’ betekent. De vertaling werkt met herhaling, maar verliest
de woordspeling: ‘Niks vies! Nooit vies!’ Door in De waanzinnige boomhut met 52
verdiepingen (2015) ‘a heavily reinforced celery door’ te vertalen als ‘een gewapende
deur van bleekselderij’, gaat de verwijzing naar ‘kelder’ (cellar) verloren.
In Een boek vol gaten (2007) is zelfs een heel hoofdstuk ‘Des Trous dans la langue’
herleid tot een bladzijde: de woordspelingen bleken ‘onvertaalbaar’. De teksten met
woordspelingen rond woorden waar ‘trou’ deel van uit maakt (‘troubadour,
trou-madame, trou-trou ...’), spreuken en uitdrukkingen met ‘trou’ (met bijhorende
tekeningen, waardoor geen andere spreuken met ‘gat’ mogelijk zijn) en de evolutie
van woorden met ‘trou’ in het (Franse) woordenboek zijn verdwenen.

Idiomen en uitdrukkingen
Ook idiomen beschouwt Epstein (2012) net als neologismen en woordspelingen als
vormen van expressieve taal. Je kunt ze beschouwen als speelse taaluitingen, het zijn
immers uitdrukkingen waarvan de betekenis niet kan worden afgeleid van de
betekenissen van de afzonderlijke woorden. De meesten zijn taalgebonden, waardoor
de vertaler ze niet ‘letterlijk’ kan vertalen, maar een vergelijkbaar idioom moet
zoeken.
Ook hier blijkt Van de Vendels creativiteit. In Princesses oubliées ou inconnues
staat een pagina met als titel ‘Éventail’ met uitleg in woord en beeld over de
boodschappen die prinsessen met hun waaier kunnen geven. Van de Vendel
verduidelijkt de titel en voegt meteen klankspel toe in de
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herhaling van de aa: ‘Waaiertaal’. In de inleidende tekst voegt hij ook alliteratie toe
(s) en vindt hij een origineel alternatief voor het idioom en de woordspeling die het
bevat:
L'éventail est un objet fort utile. Il permet
de parler sans prononcer un seul mot.
Mais surtout, il sert à se dissimuler pour
raconter ses secrets. D'où l'expression:
éventer un secret. (Princesses oubliées
ou inconnues, p. 20). (De uitdrukking
betekent: iets geheim of mysterieus
onthullen.)

Waaiertaal is bijzonder nuttig. Het stelt
in staat te spreken zonder woorden te
gebruiken. Vooral geschikt voor het
verspreiden van geheimen. Vandaar de
uitdrukking: ik heb er lucht van gekregen.
(Het grote boek van vergeten prinsessen,
2006, p. 20)

In Vieze beestjes vervangt Van de Vendel een reeks uitdrukkingen met het Franse
woord pou door Nederlandse uitdrukkingen met hetzelfde woord ‘luis’ maar met een
andere betekenis. Daarbij schrapt hij er een en voegt bij de andere twee uitleg toe.
Hier vertaalt hij blijkbaar vanuit een kindbeeld dat aanneemt dat zijn jonge doelgroep
die uitleg nodig heeft.
Môche comme un pou, sâle comme un
pou, teigneux comme un pou ... et plus
qoui encore?
(Les sales bêtes, p. 28)
(Vergelijkbare uitdrukkingen in het
Nederlands zijn: lelijk als de nacht, zo
vies als een Fransoos en smerig als
zonde.)

Een luis in de pels is iemand die altijd
lastige vragen stelt, iemand die altijd
kritiek geeft. En wie een luizenleventje
heeft, heeft het maar gemakkelijk. Goed,
je kunt dus niet zeggen dat jullie in deze
spreekwoorden erg positief over ons, de
luizen zijn. Maar waar hebben we dat
eigenlijk aan verdiend?
(Vieze beestjes, 2008, p. 28)

Ook in Le journal secret du Petit Pincet komt de uitdrukking ‘moche comme un
pou’ voor, gecombineerd met een ander idioom. Samen vormen ze een uitspraak op
rijm over Klein Duimpjes schoonmoeder, ‘[sa] belle-maman/qui n'est pas belle pour
un sou mais moche comme un pou’ (p. 10). Van de Vendel vertaalt de combinatie
met behoud van klank- en woordspel, maar verlies van de zegswijzen: ‘mijn
stiefmoeder (die wel stief is, maar niet lief, en lelijk bovendien)’ (Het geheime
dagboek van Klein Duimpje, 2010, p. 10).
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Namen
Namen, vooral persoonsnamen, behoren tot de meest onderzochte cultuurelementen
in vertaalde kinderboeken, zie onder meer Nord (2003), Fernandes (2006), Van
Coillie (2006) en Epstein (2012). Er zijn alvast twee redenen voor die belangstelling.
Namen zijn cultuurgebonden, waardoor ze vaak geassocieerd worden met
herkenbaarheid en inleving, twee belangrijke criteria voor kinderliteratuur: veel
auteurs, vertalers en uitgevers vinden het belangrijk dat de jonge lezers kunnen
meeleven met de personages en oordelen dat een ‘lokale’ naam de kans op inleving
bevordert. Daarnaast hebben veel namen in kinderboeken een bijbetekenis, vaak met
een humoristische bedoeling. Wil de naam een vergelijkbaar effect hebben bij de
jonge lezers van de doelcultuur, dan moet de vertaler er een even grappig alternatief
voor vinden. Fernandes (2006) verdeelt de namen onder in ‘conventionele’ en
‘geladen’ namen. De ene soort heeft geen semantische lading, ze kunnen overgenomen
worden in de vertaling of vervangen door een conventionele naam uit de doelcultuur,
de andere hebben een extra betekenis en worden dan ook meestal ‘vertaald’.
Wat de conventionele namen betreft valt op dat Van de Vendel die soms behoudt,
maar vaker vervangt door een conventionele naam die vertrouwder klinkt in de
doelcultuur. Soms gebeurt de overname probleemloos, zoals bij Anton, de hoofdfiguur
uit de prentenboeken van Ole Könnecke. De naam is immers even gebruikelijk in
het Duits als in het Nederlands. Dat geldt gedeeltelijk ook voor Andy en Terry uit
de serie De Waanzinnige boomhut. In dat geval is er echter een andere reden waarom
de namen ongewijzigd blijven, het zijn ook de voornamen van de auteur en illustrator.
Een enkele keer bewaart Van de Vendel een vreemde naam omwille van de klank:
Louisette de l'Esperluette blijft Frans, al krijgt ze wel de Nederlandse titel ‘prinses’
(Het grote boek van vergeten prinsessen, 2006). Vervanging kan op verschillende
manieren. De Noorse naam Brune wordt fonologisch aangepast tot Bruno (Bruno
wordt een superheld, 2014). In de meeste gevallen wordt de naam vervangen door
een in Nederland bekende naam die min of meer op de oorspronkelijk naam kan
lijken. Edwin wordt Eddie (Koning Eddie en de kwade keizer, 2017), Syd wordt Sem
(Eiland opa, 2015) en Dory wordt Sammie (Sammie de fantastische, 2016). In het
volgende fragment uit Vieze
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beestjes wordt de keuze van de namen ook bepaald door de klank. Ook hier voegt
Van de Vendel alliteraties toe:
Emile refile ses totos à Léon Léon à
Marcel, Marcel à Henri, Henri à Gaston
etc.
Et toute la classe y passe. (p. 29)

Luizen van Klaas naar Koos Van Jan
naar Jopie, van Henk naar Moos,van
Bertje Naar Goos enzovoort
En algauw had iedereen luis. (p. 29)

De geladen namen die een bijbetekenis hebben, vertaalt Van de Vendel altijd zodat
het grappige effect ook op de doeltaallezer overkomt. Het boek waarin het meest
met dergelijke namen gespeeld wordt is Het boek van vergeten prinsessen (2006).
Opnieuw valt op hoe Van de Vendel vaak niet ‘letterlijk’ vertaalt, maar het
humoristische effect en het klankspel versterkt:
Princesse Capriciosa

Prinses Grilhelmina

Princesse Barbedouce (letterlijk
Zachtebaard)

Prinses Lekkerbaardje

Princesse Mathûvû (p. 6) (transcriptie
spreektaal Heb je me gezien)

Prinses Zagjemal (p. 6)

Badaboum princesse von (p. 24)
(onomatopee)

Kadoink prinses Von (p. 24)

Pêtsec (p. 26)

Elizabits (Elisabeth + bits) (p. 26)

Fric-Frac ou Vidsac (p. 30) (letterlijk:
inbraak, lege zak)

Jatjatjat of Tasjeplat (p. 30) (extra
klankspel)

Ook in veel andere boeken die Van de Vendel vertaalde, komen namen met
bijbetekenissen voor. En ook hier valt op hoe creatief hij omspringt met klank en
betekenis:
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Gaston Ducreux
(Le livre des trous, p. 7)

Karlo Flinkekuil (extra klankspel met k)
(Een boek vol gaten, 2007, p. 7)

Prince Potato (letterlijk prins Aardappel) Prins Pieper (alliteratie bewaard)
(De waanzinnige boomhut van 52
(The 52-storey Treehouse, p. 183)
verdiepingen, 2015, p. 187)
Mr. Big Shot (regisseur)
(The 78the-storey Treehouse)

Meneer Megaberoemd
(De waanzinnige boomhut van 78
verdiepingen, 2017)

Mrs. Gobble Cracker
Rascal (bijnaam van Dory: schelm,
rakker)

Mevrouw Kakenkraker (extra klank)
Draakje

Mr. Nuggy (slang koosnaam: baby,
honey)
(Dory Fantasmagory, p. 25, 1, 68)

Meneer Schatje
(Sammie de fantastische, 2016, p. 25, 5,
72) (in de titel verliest de vertaler het
rijm)

Realia
Diederik Grit definieert realia als ‘concrete unieke verschijnselen of categoriale
begrippen die specifiek zijn voor een bepaald land of cultuurgebied en die elders
geen of hooguit een gedeeltelijk equivalent kennen [en] de voor deze
verschijnselen/begrippen gebruikte termen’ (Grit, 2010, p. 189). Ze kunnen problemen
opleveren voor vertalers omdat ze geen equivalent hebben in de doeltaal of omdat
het equivalent niet dezelfde connotatie oproept. Bij het vertalen voor kinderen komt
daar nog bij dat de jonge lezers vaker de realia uit de andere cultuur niet kennen.
Vooral etenswaren worden in kinderboeken vaak vervangen door tegenhangers uit
de doelcultuur, mogelijk ook omdat voeding bij kinderen vaak een uitgesproken
gevoelswaarde heeft. Ze ‘haten’ bijvoorbeeld spruitjes en zijn ‘dol’ op frieten. In
een cultuur waar spruitjes of frieten niet gekend zijn, valt die gevoelswaarde weg.
In Sammie de fantastische (2016) vervangt Van de Vendel mogelijk daarom ‘Cereal
time’ (p. 55) door het algemenere ‘ontbijt’ (p. 61). Realia vormden een bijzondere
uitdaging in Een boek vol gaten (2007), een informatief boek over gaten in allerlei
vormen overal ter wereld (maar toch vooral in Frankrijk). Van de Vendels strategie
is gemengd: soms vervangt hij de realia door

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

126
equivalenten uit de doelcultuur, soms laat hij ze onveranderd en soms voegt hij uitleg
of een locatie toe:
La grotte des Demoiselles, le volcan du De Grot van de Juffrouwen, de
piton de la Fournaise, le tunnel sous la vulkaankrater van de Piton de la
Manche, de Trou des Halles (p. 7)
Fournaise, de tunnel onder het Kanaal,
het gat van Les Halles in Parijs (p. 7)
La terre est criblée de trous. Un vrai
gruyère. (p. 7)

De aarde zit vol met gaten. De aarde is
een gatenkaas! (p. 7)

Murol. C'est le petit frère du
saint-nectaire. (p. 17)

Murol. Kaas met één gat. Uit Frankrijk.
(p. 17)

Woordkeus en zinsbouw: vereenvoudiging of niet?
De manier waarop een vertaler omgaat met ‘moeilijke’ (abstracte, weinig frequente)
woorden en complexe zinnen vertelt iets over zijn kindbeeld, meer bepaald zijn beeld
van de jonge lezer: wat kan die volgens hem aan? Aanpassingen gebeuren hier allicht
vaak onbewust, maar hebben wel degelijk een impact op het effect van de tekst.
Aanpassingen, vooral van de zinsbouw, kunnen ook andere redenen hebben: vaak
hangen ze samen met grammaticale of stilistische verschillen tussen talen of met
ideeën van de vertaler over de (voor)leesbaarheid van de tekst.
Het valt op dat Van de Vendel moeilijke woorden niet schuwt, meestal neemt hij
die gewoon over uit de brontaal, aangepast aan de morfologie of spelling van het
Nederlands: ‘vocalise’ wordt ‘vocaliseert’, ‘cafard’ wordt ‘melancholie’ (Het grote
boek van vergeten prinsessen, 2006, p. 12, 82) en ‘absence’ wordt ‘absentie’ (Een
boek vol gaten, 2007, p. 7). Toch kiest Van de Vendel soms voor een eenvoudiger
synoniem: ‘éminent’ wordt dan ‘groot’ (Een boek vol gaten, 2007, p. 7) en
‘vulgairement’ wordt ‘ook wel ja eh ...’ (Een boek vol gaten, 2007, p. 60).
Een andere manier waarop de tekst soms aangepast wordt aan de kleine lezer en/of
het vertederende kindbeeld van de volwassen voorlezer is het gebruik van de
verkleinvorm. Het is niet dat Van de Vendel er erg vaak gebruik van maakt, maar
toch voegt hij ze sporadisch toe. Prins Pieper ziet de prinses in ‘een glazen kistje’
(‘a glass coffin’, p. 185) (De waanzinnige
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boomhut van 52 verdiepingen, 2015, p. 189), de ‘Crane Truck’ wordt een ‘Kraantje’
en de bulldozer werkt ‘het klokje rond’ (Slaap maar fijn, bouwterrein, 2016, z.p.).
In het laatste voorbeeld past ‘klokje’ beter in het ritme van de tekst.
Wat de zinsbouw betreft, valt op dat Van de Vendel lange zinnen geregeld splitst,
wat overigens erg vaak gebeurt in vertaalde kinderboeken. Meestal gaat die splitsing
gepaard met een herschikking van de zinsdelen, waardoor de zinnen vlotter klinken
in het Nederlands:
At the bottom of Syd's garden, through Het huis van opa stond helemaal achter
the gate and past the tree, was Granddad's in de tuin van Sem. Je moest eerst door
house. (Granddad's Island, z.p.)
de poort en dan voorbij de boom. (Het
eiland van opa, 2015, z.p.)
As I step over Mrs. Gobble Cracker's
body on my way to breakfast, I start to
worry.
(Dory Fantasmagory, p. 55)

Ik loop naar beneden om te ontbijten. Ik
stap over mevrouw Kakenkraker heen en
begin me zorgen te maken. (Sammie de
fantastische, 2016, p. 59)

Geregeld verwoordt Van de Vendel zijn zinnen ook directer: ‘Daar komt Anton’
wordt ‘Daar heb je Anton’ (Daar heb je Anton, 2013). De uitroep ‘Les trous, ça rend
fou!’ wordt een vraag: Heeft u ook een gaatje in je hoofd?’, waarbij Van de Vendel
weliswaar het rijm verliest, maar een idioom toevoegt (Een boek vol gaten, 2007, p.
15). De beschrijvende beginzin van Goodnight, Goodnight, Construction Site vervangt
Van de Vendel door een uitnodiging om aandachtig te kijken:
Down in the big construction site,
The tough trucks work with all their
might,
To build a building, make a road
To get the job done - load by load.
(Goodnight, Goodnight, Construction
Site, z.p.)

Kijk hoe druk ze bezig zijn
Op het grote bouwterrein Sterke trucks met steen en zand,
Aan het werk in stad en land.
(Slaap maar fijn, bouwterrein, 2017, z.p.)
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Ten slotte voegt Van de Vendel ook vaak versterkers en tussenwerpsels toe en ook
die verhogen de expressiviteit van de tekst:
C'est mon estomac qui fait tellement de Ik bedoel natuurlijk het geblér van mijn
bruyant qu'il m'a réveillé.
maag waar ik wakker van word.
(Le journal du Petit Poucet, p. 18)
(toevoeging ‘natuurlijk’ en extra klank)
(Het geheim dagboek van Klein Duimpje,
2010, p. 18)
Well, I'm not going to leave. But I can't Nou, ik ga heus niet weg. Maar soms
think of what to say, so I ask questions. weet ik niet wat ik moet zeggen, dus dan
(Dory Fantasmagory, p. 3)
ga ik vragen stellen. (Sammie de
fantastische, 2016, p. 7)

Conclusie
Edward van de Vendel is niet alleen een erg vruchtbare auteur, hij is ook een bijzonder
productieve vertaler. Zijn vertalingen liggen in de lijn van zijn oorspronkelijke werk.
Ook dat bestaat voor een groot deel uit klank- en beeldrijke teksten voor
prentenboeken en bevat daarnaast originele non-fictie, humoristische boeken voor
beginnende lezers, speelse versjes en kinderboeken over gevoelige, delicate thema's.
Alleen adolescentenromans, een ander prominent genre in zijn oeuvre, heeft Van de
Vendel (tot nog toe) niet vertaald. Zelfs specifieke motieven duiken zowel in zijn
eigen werk als in zijn vertalingen op, zoals dinosauriërs en machines. Tegelijk bieden
de vertalingen hem de kans om zijn talige creativiteit extra uit te leven. Van de Vendel
gaat uitdagingen duidelijk niet uit de weg. Veel van de boeken die hij vertaalt, bevatten
woordspelingen, neologismen, rijmen en andere retorische figuren die als
‘onvertaalbaar’ bestempeld worden. Van de Vendel weet er keer op keer creatieve
oplossingen voor te bedenken. Het is opvallend dat hij geregeld extra klankspel en
andere vormen van speelse taal toevoegt. Daarbij kiest hij dikwijls niet voor het
meest voor de hand liggende synoniem, waardoor hij als vertaler duidelijk een eigen
stem laat horen.
Anders dan zoveel vertalers van kinderboeken vereenvoudigt Van de Vendel de
teksten zelden. Moeilijke woorden ontwijkt hij niet, evenmin als ‘vieze’ woorden,
integendeel, deze laatste zet hij extra in de verf als dat kan.
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De keuze om deze woorden te behouden, sluit aan bij een kijk op kinderen als
creatieve, fantasierijke en mondige wezens die je niet mag onderschatten. Van de
Vendel vertaalt vanuit de ‘Sammie-Edward-de-fantastische’ in zichzelf. Wel past
hij culturele markeerders als namen en realia meestal aan de doelcultuur aan en splitst
hij geregeld lange zinnen. Daarmee brengt hij de teksten dichter bij de doeltaallezers
en verhoogt hij de (voor)leesbaarheid.
Van de Vendel probeert duidelijk het effect van de teksten die hij vertaalt zo goed
mogelijk over te brengen en dat heeft voor hem niet alleen te maken met de inhoud,
maar ook en misschien nog meer met de taal. Het gaat ten slotte om die bijzondere
eenheid van vorm en inhoud die literatuur kenmerkt. In die zin sluit zijn
vertaalstrategie aan bij de visie van vertaalwetenschapper Quing Wang:
A translated literary work, as the name suggests, is expected to read as a
piece of literature. In Mao Dun's words, a literary translator should
reproduce in the target language the artistic flavor of the original, and thus
the translation can excite, delight and inspire the target language reader
the same way as the original work has excited, delighted and inspired the
source language reader[.] (2010, p. 406)
Zijn lezers evenveel prikkelen, verrukken en inspireren als de lezers van de brontekst,
daar is het Van de Vendel als literair vertaler om te doen. Dat hij dat doet met een
passie voor de speelse mogelijkheden van de taal, brengt hem dichter bij de jonge
lezers voor wie de taal nog een bouwterrein is voor woorden, een boomhut met
taalbad of een krabbelatorium voor waaiertaal.

Secundaire literatuur
Baker, M., ‘Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary
Translator.’ In: Target, 12 (2), 2000, pp. 241-266.
Chen, L., ‘On Integrated Translation Approach of English Idioms.’ In: Journal
of Language Teaching and Research, 1 (3), 2010, pp. 227-230.
Epstein, B.J., Translating Expressive Language in Children's Literature:
Problems and Solutions. Oxford: Peter Lang, 2012.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

130
Fernandes, L., ‘Translation of Names in Children's Fantasy Literature: Bringing
the Young Reader into Play.’ In: New Voices in Translation Studies, 2, 2006,
pp. 44-57.
Grit, D., ‘De vertaling van realia.’ In: T. Naaijkens, C. Koster, H. Bloemen &
C. Meijer (red.), Denken over vertalen: Tekstboek vertaalwetenschap. Nijmegen,
Vantilt, 2010, pp. 189-196.
Hermans, T., ‘The Translator's Voice in Translated Narrative.’ In: Target, 8 (1),
1996, pp. 23-48.
Kreller, S., Englishsprachige Kinderlyrik: Deutsche überstzungen im 20.
Jahrhundert. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2006.
Lathey, G., The Translation of Children's Literature: A Reader. Clevedon,
Multilingual Matters, 2006.
Lathey, G., Translating Children's Literature. New York/London, Routledge,
2015.
Leybold, A., ‘The Translation of Humor: Who says it Can't Be Done?’ In: Meta:
Translators' Journal, 34 (1), 1989, pp. 109-111.
Newmark, P., A Textbook of Translation. Harlow, Longman, 2004.
Nord, C., ‘Proper Names in Translations for Children: Alice in Wonderland as
a Case in Point.’ In: Meta: Translators' Journal, 48 (1-2), 2003, pp. 182-196.
O'Connell, E., ‘Translating for children.’ In: G. Lathey (Ed.), The Translation
of Children's Literature: A Reader. Clevedon, Multilingual Matters, 2006, pp.
15-24.
Oittinen, R., Translating for Children. New York/London, Garland, 2000.
O' Sullivan. E., Comparative Children's Literature. London, Routledge, 2005.
Shiyab, S. & M.S. Lynch, ‘Can Literary Style Be Translated?’ In: Babel, 52
(3), 2006, pp. 262-275.
Toury, G., Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia,
John Benjamins, 1995.
Van Coillie, J., ‘Character Names in Translation: A Functional Approach.’ In:
J. Van Coillie & W.P. Verschueren (Eds.), Children's Literature in Translation:
Challenges and Strategies. Manchester, St. Jerome Publishing, 2006, pp.
123-140.
Van Coillie, J., Leesbeesten en boekenfeesten. Leuven, Davidsfonds/Infodok,
2007.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

131
Van Coillie, J. & I. Aussems, Kinder- en jeugdfictie in Vlaanderen en Nederland:
Een overzicht van het aanbod vertalingen tussen 2010 en 2015. In: Filter:
Tijdschrift over vertalen, 24 (3), 2017, pp. 57-63.
Van Gorp, H., D. De la Bastita & R. Ghesquière, Lexicon van literaire termen.
Deurne, Wolters Plantyn, 2007.
Venuti, L., The Translator's Invisibility. New York, Routledge, 1995.
Wang, Q., ‘Translating Style: Constraints and Creativity.’ In: Journal of
Language Teaching and Research, 1 (4), 2010, pp. 406-411.
Zhang, Q.-X., ‘Translator's voice in Translated Texts.’ In: Journal of Literature
and Art Studies, 6 (2), 2016, pp. 178-185.

Primaire literatuur: vertalingen door Edward van de Vendel
Slaap maar fijn, bouwterrein / Sherri Duskey Rinker & Tom Lichtenheld;
vertaald [uit het Engels]. Amsterdam, Moon, 2017.
Vertaling van: Goodnight, Goodnight, Construction Site. San Francisco,
Chronicle Books LLC.
Koning Eddie en de kwade keizer / Andy Riley; vertaald [uit het Engels].
Houten, Unieboek (Van Holkema & Warendorf), 2017.
Vertaling van: King Flasypants and the Evil Emperor. London, Hachette
Children's Books.
Het kartonnen kasteel / Linda Sarah [tekst] & Benji Davies [tekeningen];
vertaald [uit het Engels]. Amsterdam, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2016.
Vertaling van: On Sudden Hill. London, Simon & Schuster.
Meisje jongen jongen meisje / Harald Nortun; vertaald [uit het Noors]. Tielt,
Lannoo, 2017.
Vertaling van: Eksperimentet. Oslo, Det norske samlaget.
De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen / Andy Griffiths & Terry Denton;
vertaald [uit het Engels]. Tielt, Lannoo, 2017.
Vertaling van: The 78-storey treehouse. Sydney, Pan Macmillan.
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Windje; een avontuur van olifant Jan / Laurie Cohen [tekst] & Nicholas Gouny
[tekeningen]; vertaald [uit het Frans]. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij,
2017.
Vertaling van: Le pet; une avonture de Jean l'éléphant. Paris, Éditions Frimousse.
De kleine walvis in de winter / Benji Davies; vertaald [uit het Engels].
Amsterdam, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2016.
Vertaling van: The storm whale in winter. London, Simon & Schuster.
Honden in de auto / Felix Massie & Emmanuelle Walker; vertaald [uit het
Engels]. Elburg, Uitgeverij Karmijn, 2016.
Vertaling van: Dogs in cars. London, Flying Eye Books.
Hoe schrijf ik zelf een waanzinnig boek? / Andy Griffiths & Terry Denton;
bewerkt en vertaald [uit het Engels]. Tielt, Lannoo, 2016.
Vertaling van: Once upon a slime, 45 fun ways to get writing fast! Sydney, Pan
Macmillan.
Doornroosje / Valentina Deiana [tekst] & Valeria Docampo [tekeningen]; [vert.
uit het Italiaans samen met Jota Chabel]. Wielsbeke, De Eenhoorn, 2016.
Vertaling van: La bella addormentata. Novara, De Agostini Libri.
Hoe ik een weerwolf werd / Ulf Stark; met tekeningen van Lars Deltrap; vertaald
[uit het Zweeds]. Amsterdam, Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2016.
Vertaling van: Varulfspojken. Stockholm, Bonnier Carlsen Bokförlag.
Sammie de fantastische / Abby Hanlon; vertaald [uit het Engels]. Amsterdam,
Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2016.
Vertaling van: Dory fantasmagory. Dial books.
Kamperen! / Philip Waechter; vertaald [uit het Duits]. Tielt, Lannoo, 2016.
Vertaling van: Endlich wieder zelten. Weinheim Basel, Beltz & Gelberg.
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Wat een ei! / Sally Grindley [tekst] & Pascal Lemaitre [tekeningen]; [vert. uit
het Frans]. Wielsbeke, De Eenhoorn, 2016.
Vertaling van: Quel oeuf! Paris, L'école des loisirs.
Waarom is iedereen toch zo triest? / Anna Iudica, Chiara Vignocchi & Silvia
Borando; vertaald [uit het Italiaans samen met Jota Chabel]. Bristol, Uitgeverij
Book Island, 2016.
Vertaling van: Un mare di tristezza. Reggio Emilia, Minibombo.
Arthur wordt beroemd / Håkon Øvreås; met tekeningen van Øyvind Torseter;
vertaald [uit het Noors]. Amsterdam, Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij
2016.
Vertaling van: Svartle. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS.
De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen / Andy Griffiths & Terry Denton;
vertaald [uit het Engels]. Tielt, Lannoo, 2016.
Vertaling van: The 65-storey treehouse. Sydney, Pan Macmillan.
Mijn nieuwe moeder & ik / Renata Galindo; vert. [uit het Engels]. Wielsbeke,
De Eenhoorn, 2016.
Vertaling van: My new mother & me. New York, Schwartz & Wade Books.
Poppy Penarie / Emma Yarlett; vertaald [uit het Engels]. Kalmthout, Uitgeverij
Abimo, 2016.
Vertaling van: Poppy Pickle. Dorking, Templar Books.
Rollebollen met de Romeinen / Gary Northfield; vertaald [uit het Engels].
Amsterdam, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2016.
Vertaling van: Rumble with the Romans. London, Walker Books.
De zonneprinses / David Grossman & Michal Rovner; vertaling [uit het Engels].
Amsterdam, Cossee, 2016.
Vertaling van: The sun princess. Tel Aviv, Am Oved Publishers Ltd.
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Assepoester / Valentina Deiana [tekst] & Valeria Docampo [tekeningen]; vertaald
[uit het Italiaans samen met Jota Chabel]. Wielsbeke, De Eenhoorn, 2015.
Vertaling van: Cenerentola. Novara, De Agostini Libri.
Het eiland van opa / Benji Davies; vertaald [uit het Engels]. Amsterdam,
Uitgeverij Luiting-Sijthoff, 2015.
Vertaling van: Grandad's island. London, Simon & Schuster.
Doe dit boekje open / Jesse Klausmeier [tekst] & Suzy Lee [tekeningen]; vertaald
[uit het Engels]. Bristol, Uitgeverij Book Island, 2015.
Vertaling van: Open this little book. San Francisco, Chronicle Books.
Orion en het donker / Emma Yarlett; vertaald [uit het Engels]. Sint-Niklaas,
Uitgeverij Abimo, 2015.
Vertaling van: Orion and the dark. Dorking, Templar Books.
Het grote slaapjesboek / Giovanna Zoboli [tekst] & Simone Mulazzati
[tekeningen]; vertaald [uit het Italiaans]. Wielsbeke, De Eenhoorn, 2015.
Vertaling van: Il grande libro dei pisolini. Milano, Topipittori.
Lekker! Nee vies!: een rijmend boek voor je maag / Werner Holzwarth &
Theresa Strozyk; bewerking [uit het Duits]. Amsterdam, Moon, 2015.
Vertaling van: Mag ich! Gar nicht! Klett Kinderbuch.
De kleine walvis / Benji Davies; vertaald [uit het Engels]. Amsterdam, Uitgeverij
Luitingh-Sijthoff, 2015.
Vertaling van: The storm whale. London, Simon & Schuster.
Het waanzinnige boek over de billosaurus en andere prehistorische wezens /
Andy Griffiths & Terry Denton; vertaald [uit het Engels]. Tielt, Lannoo, 2015.
Vertaling van: What bumosaur is that? Sydney, Pan Macmillan.
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De waarheid en niets dan de waarheid over jongens en meisjes (het grote
mysterie eindelijk ontraadseld!) / Françoize Boucher; vertaald [uit het Frans].
Tielt, Lannoo, 2015.
Vertaling van: Le livre qui te dit enfin tout sur les filles et les garçons. Paris,
Nathan.
De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen / Andy Griffiths & Terry Denton;
vertaald [uit het Engels]. Tielt, Lannoo, 2015.
Vertaling van: The 52-storey treehouse. Sydney, Pan Macmillan.
Het waanzinnige boek over je lichaam: 99% nonsens 100% humor / Andy
Griffiths & Terry Denton; vertaald [uit het Engels]. Tielt, Lannoo, 2015.
Vertaling van: What body part is that? Sydney, Pan Macmillan.
Erik en opa / Kim Fupz Aakeson & Eva Eriksson; vertaald [uit het Deens].
Amsterdam, Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2015.
Vertaling van: Så blev farfar et spøgelse. Kopenhagen, Gyldendal.
De waarheid en niets dan de waarheid over je ouders (waarom ze willen dat
je groenten eet en nog heel veel meer) / Françoize Boucher (met hulp van Lou
Boucher); vertaald [uit het Frans]. Tielt, Lannoo.
Vertaling van: Le livre qui t'explique enfin tout sur les parents. Paris, Nathan.
De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen / Andy Griffiths & Terry Denton;
vertaald [uit het Engels]. Tielt, Lannoo, 2014.
Vertaling van: The 39-storey treehouse. Sydney, Pan Macmillan.
Bruno wordt een superheld / Håkon Øvreås; met tekeningen van Øyvind
Torseter; vertaald [uit het Noors]. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij BV,
2014.
Vertaling van: Brune. Oslo, Gyldendal.
Het donker / door Lemony Snicket; met illustraties van Jon Klassen; vertaald
[uit het Engels]. Haarlem, Gottmer, 2014.
Vertaling van: The dark. New York, Little, Brown and Company.
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Meneer Tijger wordt wild / Peter Brown; vertaald [uit het Engels]. Haarlem,
Gottmer. 2014.
Vertaling van: Mr. Tiger goes wild. New York, Little, Brown and Company.
De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen / Andy Griffiths & Terry Denton;
vertaald [uit het Engels]. Tielt, Lannoo, 2014.
Vertaling van: The 26-storey treehouse. Sydney, Pan Macmillan.
Mevrouw wit konijn / tekst en illustraties Gilles Bachelet; vertaald [uit het
Frans]. Leuven, Davidsfonds Infodok, 2013.
Vertaling van: Madame le Lapin blanc. Paris, Éditions du Seuil.
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen / Andy Griffiths & [ill.] Terry
Denton; vertaald [uit het Engels]. Tielt, Lannoo, 2013.
Vertaling van: The 13-storey treehouse. Sydney, Pan Macmillan Australia.
Henri gaat naar Parijs / ill. Saul Bass; tekst Leonore Klein; vertaald [uit het
Engels]. Haarlem, Gottmer, 2013.
Vertaling van: Henri's walk to Paris. New York, Universe Publishing.
Daar heb je Anton / Ole Könnecke; vertaald [uit het Duits]. Haarlem, Gottmer,
2013.
Bevat: Anton en de meisjes. Vertaling van: Anton und die Mädchen. München,
Hanser, 2004. | Anton en het grote gevecht. Vertaling van: Anton und der grosse
Streit. München, Hanser, 2012. | Anton kan toveren. Vertaling van: Anton kan
zaubern. München, Hanser, 2006. | Anton en de spelbrekers. Vertaling van:
Anton und die Spielverderber. München, Hanser, 2012. | Anton en de blaadjes.
Vertaling van: Anton und die Blätter. München, Hanser.
Zondag / [tekst] Kim Fupz Aakeson; [ill.] Eva Eriksson; vertaling [uit het
Deens]. Amsterdam, Querido, 2012.
Vertaling van: Søndag. København, Gyldendal.
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Elvis / Taï-Marc Le Thanh & Rébecca Dautremer; vertaling [uit het Frans].
Leuven, Davidsfonds/Infodok, 2011.
Vertaling van: Elvis. Paris, Hachette Livre; Paris: Gautier-Languereau.
De omhelzing / David Grossman; ill. Michal Rovner; vertaling [via het Engels,
uit het Hebreeuws]. Amsterdam, Cossee, 2011.
Het geheime dagboek van Klein Duimpje / [tekst] Philippe Lechermeier; [ill.]
Rébecca Dautremer; bewerkt [uit het Frans]. Leuven, Davidsfonds/Infodok,
2010.
Vertaling van: Journal secret du Petit Poucet. Paris, Hachette Livre.
Hugo dichter en politieman / [tekst] Carl Norac; [ill.] Kristien Aertssen; vertaald
[uit het Frans]. Wielsbeke, De Eenhoorn, 2009.
Vieze beestjes / Gilles Bonotaux; vertaling [uit het Frans]. Leuven,
Davidsfonds/Infodok, 2008.
Vertaling van: Les sales bêtes. Toulouse, Milan.
Ina wil naar buiten / Rotraut Susanne Berner; vrolijke versjes bewerkt [uit het
Duits]. Tielt, Lannoo, 2008.
Vertaling van: Ina. Hildesheim, Gerstenberg.
Peter en Banjo / Rotraut Susanne Berner; vrolijke versjes bewerkt [uit het
Duits]. Tielt, Lannoo, 2008.
Vertaling van: Peter und Struppi. Hildesheim, Gerstenberg.
Een katje van goud / Rotraut Susanne Berner; vrolijke versjes bewerkt [uit het
Duits]. Tielt, Lannoo, 2008.
Vertaling van: Monika und Mingus. Hildesheim, Gerstenberg.
Oskar snapt het / Rotraut Susanne Berner; vrolijke versjes bewerkt [uit het
Duits]. Tielt, Lannoo, 2008.
Vertaling van: Oskar. Hildesheim, Gerstenberg.
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Een boek vol gaten / Claire Didier; [ill.] Roland Garrigue; vertaling [en
bewerking uit het Frans]. Leuven, Davidsfonds/Infodok, 2007.
Vertaling van: Le livre des trous. Paris, Nathan.
Wie is er hier het dapperst? / [tekst] Lorenz Pauli; [ill.] Kathrin Schärer;
vertaling [uit het Duits]. Haarlem, Gottmer, 2007
Vertaling van: Mutig, Mutig. Zürich, Atlantis.
O monster, eet me niet op! / Carl Norac [tekst]; Carll Cneut [ill.]; vertaling [uit
het Frans]. Wielsbeke, De Eenhoorn, 2006.
Moet dat nou zo??! Het verhaal van Elvis / Peter Schössow; vertaling [uit het
Duits]. Haarlem, Gottmer, 2006.
Vertaling van: Gehört das so??! Die Geschichte von Elvis. München, Hanser.
Het grote boek van vergeten prinsessen / Philippe Lechermeier [tekst]; Rébecca
Dautremer [ill.]; bewerkt [uit het Frans]. Leuven, Davidsfonds Infodok, 2006.
Vertaling van: Princesses oubliées ou inconnues. Paris, Hachette Livre.
Een geheim waar je groot van wordt / Carl Norac [tekst]; Carll Cneut [ill.];
vertaling [uit het Frans]. Wielsbeke, De Eenhoorn, 2005.
Vertaling van: Un secret pour grandir. Paris, L'école des loisirs.
Antonio aan het andere eind van de aarde, kleiner en kleiner/ Malachy Doyle
[tekst]; Carll Cneut [ill.]; vertaling [uit het Engels]. Wielsbeke, De Eenhoorn,
2003.
Vertaling van: Antonio on the other side of the world, getting smaller. London,
Walker Books Ltd.
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Lieber Edward
Rolf Erdorf
Ik begin maar met de Duitse aanhef, want dat is minder klef dan lieve Edward, en
hoewel qua functie precies hetzelfde als beste Edward, klinkt er toch nog wat meer
gevoel in mee (daar heb je de vertaler in de bocht).
Hoe het allemaal begon? Ik hoop dat ik het me goed herinner. Het was met Wat
ik vergat, dat ik voor uitgeverij Carlsen mocht vertalen; in 2003 denk ik. Een prachtig
boek over de liefde tussen een kleinzoon en zijn dementerende grootvader, met het
verlies al om de hoek. Een liefde die de jongen al bijna was vergeten, maar dan
opnieuw toelaat. In het boek speelt een Frans gedicht uit de zeventiende eeuw een
rol: Et la mer et l'amour van Pierre de Marbeuf. Het stond ook nog eens netjes achterin
het boek afgedrukt, samen met een Nederlandse vertaling ervan. Waar het op
neerkomt? La mer en l'amour, die zijn beide vaak amer (wrang of bitter) en gevaarlijk,
en wie dat niet wil, moet maar beter veilig thuisblijven. Het gedicht is heel bekend,
maar er was in de drie eeuwen dat het bestaat nog niemand geweest die het naar het
Duits had vertaald. Ik moest dus zelf aan de slag en het heeft me een jaar tijd gekost
om tot de conclusie te komen, dat het onmogelijk was. Na met de Duitse redacteur
overeengekomen te zijn om dan toch enkel het Franse gedicht achterin af te drukken,
probeerde ik het voor de lol nog een laatste keer. Het werd donker en weer licht
buiten, en het wonder was geschied: Und das Meer und die Liebe, sie schmecken so
gleich/ herb ist die Liebe und herb ist die See./ Die eine, die andre wird Abgrund dir
jäh/ denn beide sind an Sturmtiefen reich.
Over afgronden gesproken: hier meteen twee van mijn grote zondes tegen je. Ten
eerste had ik tussendoor een keer tegen je gezegd dat het ge dicht in het Duits toch
wel wat beter vertaald moest zijn dan in het Nederlands. Ik bedoelde dat ik de strakke
vorm wilde aanhouden, maar had er niet bij stilgestaan dat jij natuurlijk die vertaling
had gemaakt. (Tot ik zag hoe je
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keek.) Ten tweede was ik zo blij met mijn eigen uiteindelijke resultaat dat ik nog
een klein nawoordje over het gedicht heb geschreven (Marbeuf had het idee van la
mer, l'amer en l'amour ook maar gejat, dat wist ik toevallig), en het werd inderdaad
mee afgedrukt. Je hebt me mijn botte (en onterechte) opmerking vergeven en ook
mijn wijsneuzig nawoord als overbodig schepje bovenop. Beide zou ik nu nooit meer
doen.
Het aangename was wel, dat wij met Was ich vergessen habe in 2005 allebei voor
het eerst voor de Deutscher Jugendliteraturpreis werden genomineerd. En het boek
verscheen ook nog eens in de prestigieuze reeks Junge Bibliothek van de Süddeutsche
Zeitung, wat best een eer is.
Ik denk dat ik toen al tegen je grapte: ‘Een vertaler is nooit trouw, want hij doet het
met meerdere auteurs. Maar ik wil wel dat jij trouw aan mij blijft!’ Wonder boven
wonder is dat tot nu toe gelukt. Hoewel je dat niet altijd naar je hand kunt zetten.
Duitse uitgevers beslissen zelf welke vertaler ze kiezen, en als een auteur meerdere
uitgevers heeft, is de kans groot dat hij of zij ook door meerdere mensen wordt
vertaald. Ik weet dat jij er altijd op aangedrongen hebt om door mij vertaald te worden,
en daar ben ik je dankbaar voor. Want ik heb soms toch ook wel fouten gemaakt.
Bijvoorbeeld met Een miljoen vlinders, het prentenboek met Carll Cneut. De titel in
het Duits bleek moeilijk, want vlinders = Schmetterlinge. Het was mijn voorstel om
er Zwei Millionen Schmetterlinge van te maken, vanwege het ritme. (Eine Million
Schmetterlinge loopt voor geen meter.) Later - te laat dus - schoot me pas te binnen,
dat Hunderttausend Schmetterlinge een veel betere titel was geweest. Qua klank en
ritme, en op een kinderlijke manier komt Hunderttausend veel ruimer en fantasievoller
over dan al die miljoenen. Jij was niet zo opgetogen over de Duitse titel, maar je hebt
er verder geen punt van gemaakt. Het is de uitgever, die over de titel beslist, maar
toch.
Verder in ons verhaal: gedichten vertalen, ich hatte Blut geleckt. Zeg maar: de smaak
te pakken. Van tevoren geen idee gehad dat ik er misschien talent voor zou hebben.
Een beetje althans.
Dat beetje talent leek me genoeg om een vijftal Superguppie-gedichten voor je te
vertalen, want je was uitgenodigd voor het Internationales Literaturfestival in Berlijn,
en wij vonden dat je daar ook iets van je poëzie in
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vertaling moest kunnen presenteren. Inmiddels weet ik hoe goed jij kunt voordragen,
ook in het Duits. In Berlijn was je toen in ieder geval zo overtuigend dat Natalie
Tornay meteen de hele bundel kocht: Superguppie, met illustraties van Fleur van der
Weel. De zojuist herrezen uitgeverij Boje in Keulen startte toen namelijk een nieuwe
poëziereeks: Gedichte für neugierige Kinder. En Superguppy hoorde daar niet alleen
bij, maar was zelfs bepalend voor het formaat en het uiterlijk van de hele reeks! De
bundel oogstte ook in Duitsland lof en eervolle vermeldingen, en er verscheen nog
een tweede: Lieb sein, Superguppy (Superguppie krijgt kleintjes).
Wat ik zo bijzonder vond aan Superguppie: die gedichten zijn echt iets om mee
op te groeien. Dus toen ik ze vertaalde, dacht ik: die gedichten moeten ook in het
Duits helemaal tot de belevingswereld van kinderen gaan behoren. Twee vaders
hebben mij precies dat verteld: een Nederlandse (Henk Pröpper) over zijn zoontje,
en een Oostenrijkse (Franz Lettner) over zijn jonge dochter. Beide kinderen waren
ermee vergroeid, Superguppie resp. Superguppy waren echt van hen.
Maar ja, dan komt er een commerciële uitgeversgroep en koopt het kleine Boje
Verlag, en dan is het gauw afgelopen met zo'n hele poëziereeks. Ongelofelijk
frustrerend. Vergeleken met Nederland is Duitsland nog steeds een woestijn voor de
kinderpoëzie.
Maar ik heb er meer aan overgehouden, namelijk de wetenschap dat mijn vertaaltalent
toch een beetje verder reikt dan een vijftal gedichten. En ik heb veel van je geleerd.
Hoe goed jij weet wat je gedaan en gewild hebt met een gedicht. Hoe goed je aanvoelt
of dat in het Duits nog hetzelfde is of toch een beetje is verschoven. Hoe precies je
dat kan uitleggen. Dat geldt trouwens niet alleen voor je gedichten. Een boek als Wat
rijmt er op puree (het Kinderboekenweekgeschenk 2005) moest van jou bijvoorbeeld
helemaal op ritme worden vertaald. Het boek heeft in Duitsland niet veel gedaan,
maar wel veel met mij, want sindsdien vertaal ik al mijn proza veel meer op klank
en ritme. Trouwens, een dichtbundel als Doodgewoon van Bette Westera zou ik
zonder jou nooit hebben aangedurfd. Ik ben ontzettend met je gegroeid als vertaler.
Ik moet zo veel weglaten, Edward, anders wordt het te veel. De dagen van de
Bluegrass-Liefde en Ons derde lichaam, De gelukvinder, veel prentenboeken en
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ook Toen kwam Sam en De raadsels van Sam. Inmiddels zijn we en-ke-le jaartjes
verder, met daarbij een tweede gemeenschappelijke Jugendbuchpreis-nominatie
(2015) en één Deutscher Jugendbuchpreis (vorig jaar), en op het Internationales
Literaturfestival in Berlijn ben je inmiddels een vaste gast. Je bent vriendelijk, je
bent veelzijdig, je hebt oog voor anderen. Voor collega-auteurs evenzeer als voor
jonge illustratoren. Voor jullie (twee-eiige) Vlaamse taaltweeling. Dat waardeer ik
aan je, evenals je vertrouwen in wat ik met je doe (ondanks wat ik soms met je gedaan
heb). Want zo is het wel: vertalers ‘doen’ iets met hun auteurs, en dat is een gevoelige
zaak. Er is vertrouwdheid, maar om elkaar telkens weer te vinden, moet er ook een
zekere afstand zijn. Teveel aanhaligheid zou uit den boze zijn. Net als tussen onze
beide talen trouwens. Maar wij twee hebben geen Nähe-Distanz-Problem, zoals dat
in het Duits zo mooi heet. Volgens mij zit dat helemaal goed, en daar heb jij een
groot aandeel in.
Aan de jonge auteurs, waarmee ik af en toe vreemdga, vertel ik vaak dat hun core
business de Nederlandstalige markt is. Het Duitse taalgebied erbij is mooi, maar
bijzaak.
Het zou dus goed kunnen dat ook ik voor jou maar een bijzaak ben. Ondanks je
monogame trouw aan mij. Omgekeerd is dat niet zo. (Ik bedoel: ik niet monogaam
en jij voor mij geen bijzaak.) Want ik denk dat jij vooral degene bent geweest, die
mij tot de kinderboekenvertaler heeft gemaakt, die ik tegenwoordig ben.
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Macaroni kaaskop
David Colmer
Toen de Amerikaanse kinderboekenuitgever Eerdmans mij benaderde voor een
vertaling van Ik juich voor jou,1 Edward van de Vendels bundel sportgedichten voor
kinderen bij de dierenillustraties van Wolf Erlbruch, was ik sceptisch. Niet vanwege
de kwaliteit van de gedichten, die staat buiten kijf, en de mooie, humoristische
illustraties maken het boek een prachtig geheel. Nee, mijn zorgen betroffen de
vertaalbaarheid. Op het eerste gezicht vroeg ik me af of deze grappige gedichten
überhaupt vertaalbaar waren, zo vaak draaien ze om woordspelingen en klankeffecten.

Dat vertelde ik Eerdmans ook. Specifieker, ik zei hem dat je deze gedichten alleen
succesvol kon vertalen als je dat ongewoon vrij mocht doen, in die mate dat ik niet
wist of de dichter dat goed zou vinden. ‘Wil je dat niet even voor ons proberen?’
vroegen ze, en ik, intussen nieuwsgierig, antwoordde: ‘Oké, heel even dan.’
Dik een jaar geleden maakte ik sample translations (proefvertalingen) van de eerste
drie gedichten en stuurde ze op aan Edward met de vraag of hij zich in zó een vrije
benadering kon vinden. Het was voor hem misschien even schrikken, maar hij is een
tactische man en dat heeft hij niet laten merken.

1

Ik juich voor jou, Edward van de Vendel (met illustraties van Wolf Erlbruch). Uitgeverij
Querido, 2013.
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Na een paar dagen kreeg ik toestemming om de drie gedichten als voorbeeld door
te sturen naar de uitgeverij.
Ik deed dat met enige schroom, want ik voelde nog steeds dat mijn pogingen de
originelen niet helemaal recht deden, maar, tot mijn verbazing, waren de Amerikanen
zeer enthousiast en moest ik mij kort daarna schriftelijk verplichten om hetzelfde
kunstje te flikken met de overige veertien gedichten. Dat had ik natuurlijk eerst
moeten bedenken, want er waren gedichten bij die nog veel moeilijker leken dan de
eerste drie.
Eén daarvan was het laatste gedicht in het boek, ‘This varkentje’. Zoals de titel
aangeeft is dit een macaronisch gedicht, één dat opgebouwd is uit twee talen en
het/diens hele wezen ontleent aan het spel met die twee talen, in dit geval Nederlands
en (krom) Engels.
Toevallig heb ik vorig jaar Edward dit gedicht zien voordragen voor een
schaterlachend publiek tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht. Dat benadrukte
hoe mooi en warm-humoristisch het is voor zowel Amerikanen als Nederlanders, en
deed zo mógelijk mijn moed nog verder zinken. Gelukkig kwam het gedicht aan het
einde van het boek, dat maakte het makkelijker om het voor me uit te schuiven, maar
uiteindelijk moest ik er toch iets mee. Hier eerst het origineel:

This varkentje
There was this varkentje from Holland,
and this varkentje had a dream.
He wanted to be a turnkampioen,
but zijn varkentjesvoetbalteam,
said: ‘What? That is for whatjes!
You slingert alleen maar wat rond,
and then you do zeker een badpakje aan
and then everyone kijkt naar je kont.’
‘Ha ha ha ha ha ha ha,’
ze lachten long en breed.
But people,
ze knorden wel different
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toen varken zijn oefening deed.
Want hij won dus een golden medaille.
Zijn dream came hartstikke true.
So I say to you: beste children,
if varken het kan,
why not you?
I say: blijf in jezelf believen.
I say: the world will giggle misschien,
but I say: Just follow the varkentje,
let the world your kontje maar zien.
Let varkentje be your voorbeeld!
Let varkentje be your man!
Oh, I say to you,
heel mijn biggetjesland:
You
oinksolutely
can!

Erg leuk, maar wat moest ik ermee? Die zevenenveertig procent Nederlands moet
eruit natuurlijk, want hoewel de uitgever Eerdmans heet en in een gebied met veel
Nederlandse immigranten zetelt, zou bijna niemand van de beoogde lezers het
Nederlands machtig zijn. Moet ik dan het soort gedicht handhaven door het
Nederlands door een andere vreemde taal te vervangen? Zo bijvoorbeeld, in het Frans
gaan praten over een petit cochon, hopend dat meer lezers dat begrijpen? Maar ja,
de taalkennis van de gemiddelde Amerikaan kun je moeilijk onderschatten, en ik
vermoed dat ook op high school het Frans als vreemde taal intussen erg ouderwets
is, dus met Frans zou ik niet veel verder kunnen gaan dan er af en toe een ooh-la-la
of et voilà tussenschuiven. Spaans dan, immers de moedertaal van heel veel
Amerikanen en waarschijnlijk een taal die de anderen ook vaak op de basisschool
krijgen. Maar Spaans ben ik niet machtig! En al flik ik dat dan toch met onderzoek
en hulp van vrienden, begeef ik mij dan niet in een mijnenveld van etnische
gevoeligheden, waar een mild bedoelde grap al gauw als belediging opgevat kan
worden? En is het ook niet leuker om in een boek van een
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Nederlandse dichter, het ene gedicht dat expliciet Nederlands is, te handhaven?
Met dat als achterliggend idee, ging ik experimenteren met het hele gedicht
overzetten in het Engels, een beetje tegen het Dunglish aan.
‘This varkentje’ werd dus ‘Dis Little Piggy’, wat voor Engelse lezers meteen refereert
aan het overbekende kinderrijmpje ‘This Little Piggy’ (‘went to market’, etc.). In
plaats van er een tweetalig gedicht van te maken, ging ik het zoeken in taalfouten en
een dik Nederlands accent, maar met mate, want zoiets wordt snel té, en bovendien
is de kennis van het Nederlandse accent in het Engels niet zó uitgebreid. Als ik dus
bijvoorbeeld ging spelen met hoe Nederlanders fantastisch in staat zijn om Engelse
woorden zoals bed en bet of cab en cap te laten rijmen, liep ik een groot risico dat
de lezers het niet meer zouden snappen. Als ik het accent te extreem maakte, werd
het geheel moeilijk leesbaar, een beetje vermoeiend zelfs, dus niet overal th als d
weergeven, maar alleen in sleutelposities. Mijn Engelse versie begint uiteindelijk
zo:

Dis Little Piggy
Dis little piggy comes from Holland,
and dis little piggy, he had him a dream.

Waarom de veranderingen in de eerste twee regels? Het Nederlands begon met ‘There
was this varkentje’ en die eerste drie woorden zijn prachtig Engels, dat meteen een
mooie, lijzige Amerikaanse vertelstem oproept. Maar als je een gedicht vertaalt, moet
je steeds kijken naar wat elk woord oproept in de doeltaal, wat de relatieve
zwaartekracht van de verschillende associaties is. Zoals gezegd, refereert ‘this little
piggy’ zo sterk aan het bekende kinderrijmpje dat je er wel mee moet spelen. Elke
poging om het te verdoezelen binnen een langere regel is gedoemd te mislukken.
Ook bij de tweede regel vond ik aanpassingen nodig. ‘This varkentje had a dream’
is prima voor Nederlandse lezers, perfect zelfs, maar ik vond het niet goed kunnen
in een vertaling voor Amerikaanse lezers. Voor mijn gevoel roept het veel te sterk
associaties op met de beroemde toespraak van Martin
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Luther King, die binnen de context van de Amerikaanse Civil Rights Movement en
het daar te lande nog steeds diepgewortelde racisme bijna heilig geacht wordt.
Daarmee wil je echt niet spotten. Ik in ieder geval niet; er is teveel bloed gevloeid.
Vandaar dat ik ‘he had a dream’ veranderde in het ongrammaticale ‘he had him a
dream’, niet alleen om er een vage taalfout in te zetten, maar vooral om die associatie
met King af te zwakken. Edward legde uit dat het gedicht eigenlijk gebaseerd is op
een toespraak van Obama, maar vermoedelijk refereerde ook Obama hier aan zijn
vereerde voorganger.
Ik ben ook geen Amerikaan, dus helemaal zeker dat ik het euvel hiermee afdoend
verholpen heb, ben ik niet. Misschien heb ik het met de taalfout zelfs verergerd. Ik
ben benieuwd naar wat de uitgever en redacteur gaan zeggen.
Het gaat te ver om hier de hele vertaling regel voor regel zo uit te leggen, maar nadat
ik een versie van het boek had gemaakt dat bijna af was, stuurde ik hem op aan
Edward. Hij was in het algemeen enthousiast, maar had hier en daar vragen of
suggesties, meestal omdat hij vond dat ik het ritmischer moest maken of verder moest
gaan in het zoeken naar geschikte rijmen. Zo ook met dit gedicht waarvan hij vond
dat de vertaling op twee plekken strakker aangezet kon worden. Zo gezegd, zo gedaan,
en na een paar keer heen en weer mailen, ging Edward akkoord, en heb ik de vertaling
naar de uitgever gestuurd. De eerste reactie op het boek is zeer positief (‘it's fantastic’),
maar de Amerikanen zijn een beleefd volk, dus nu wachten we af wat het echte
oordeel wordt.
Hier is ‘Dis Little Piggy’ in zijn ongeredigeerde vorm:

Dis Little Piggy
Dis little piggy comes from Holland,
and dis little piggy, he had him a dream.
He wanted to be champion on the bar,
the rings and the beam,
but his little piggy football team
said, ‘What? In a leotard?
And den you swing down and swing up
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and everybody looks at your butt.’
‘Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha,’
dey laughed so long and hard,
dey were so mean.
But people,
dey grunted a different tune,
when little piggy did his routine.
Because he won a gold medal.
His dream came one-hun-dret-per-cent true.
So let me tell you, dear childrens,
if piggy can do it, so can you.
I tell you, Never lose fate in yourself
I tell you, Maybe the world will giggle, but so what?
Dat's no biggy.
Just follow the piggy
and show dem your butt.
Let piggy be your example!
Let piggy be your man!
Oh, my little piggy babies,
you oinksolutely can!
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Mijn tekenaars
Over de samenwerking tussen Edward van de Vendel en illustratoren
Kris Nauwelaerts
Wie de webpagina van Edward van de Vendel opent krijgt meteen drie vragen
voorgeschoteld: of je meer wil weten over de boeken die hij schrijft, of je meer wil
weten over zijn leestips, zijn nieuwtjes en zijn tekenaars en of je dringende vragen
hebt. Klik je vervolgens op ‘Mijn tekenaars’, dan krijg je negenentwintig zogenaamde
‘thumbnails’ te zien met fragmenten van illustraties. Elke fragment verwijst naar een
illustrator. Gevestigde illustratoren zoals Carll Cneut (o1969), Sylvia Weve (o1954),
Wolf Erlbruch (o1948) wisselen af met beginnende illustratoren zoals Mattias de
Leeuw (o1989), Liesbeth De Stercke (o1988) of Anton Van Hertbruggen (o1990).
Edward steekt niet onder stoelen of banken dat hij een boon heeft voor de illustratoren
waar hij mee samenwerkt. Hij noemt ze mijn tekenaars zoals iemand zou zeggen:
mijn vrienden. Tijdens een lang gesprek dat ik met Edward had, gezeten op een
zonnig Rotterdams terras, blijkt steeds duidelijker dat zijn tekenaars inderdaad zijn
vrienden zijn. Uit de samenwerking tussen schrijvers en illustratoren ontstaat wel
vaker een hechte vriendschapsband zodat hun samenwerking een exclusief karakter
krijgt. Zo vormden auteur Henri Van Dale (1946-2010) en zijn boezemvriend
illustrator Gregie de Maeyer (1951-1998) jarenlang een solide tandem en profileren
auteur Jaap Robben (o1984) en illustrator Benjamin Leroy (o1980) zich de laatste
jaren steeds duidelijker als een bevriend team. De samenwerking tussen Edward en
zijn tekenaars mist dit exclusieve aspect omdat hij resoluut voor diversiteit en contrast
kiest. Typerend is de wijze waarop hij de samenwerking met zijn illustratoren
aanknoopt en die verder uitbouwt.
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Op maat van de illustrator
Voor een blinde samenwerking met een illustrator loopt Edward van de Vendel niet
warm. Een tekst bij een uitgever inleveren om die, hoe goed ook, geïllustreerd terug
te vinden in een boek, is niet aan hem besteed. Hij ontdekt liefst zelf illustratoren of
hij gaat af op aanbevelingen. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen gerenommeerde
en beginnende illustratoren. Van gerenommeerde illustratoren verwacht Edward dat
die zijn tekst op een voor hen specifieke manier interpreteren en verbeelden. Hij
komt hen daarbij graag tegemoet door tijdens het schrijven de betreffende illustrator
in het achterhoofd te houden. Voor een boek met Cneut zal hij dus anders schrijven
dan voor een boek met Marije Tolman (o1976). Het is daarbij volgens Edward niet
voldoende om het werk van de illustrator waar je mee samenwerkt goed te kennen;
het werk moet je fascineren en je moet er de sterke elementen van weten te gebruiken.
‘Cneut is een begenadigd verteller,’ zegt Edward: ‘Ik laat open plekken in mijn tekst
omdat ik weet dat hij die zal aangrijpen om zijn versie van het verhaal te construeren.’
Voor een samenwerking met beginnende illustratoren gaat hij anders te werk. Zijn
eerste indruk van hun werk is cruciaal: een illustratie, schets of een achteloze krabbel
kunnen hem dermate intrigeren dat ze de aanzet vormen tot een thema, een
verhaalfragment of een personage. Wanneer eenmaal zijn interesse is gewekt, dan
zoekt Edward de betreffende illustratoren op, discussieert met hen over voetbal,
kunst, illustreren of dino's, luistert naar hun dromen en verzuchtingen en gaat daar
vervolgens mee aan de slag. Door de gesprekken wordt de eerste indruk in een breder
perspectief geplaatst en uitgediept. De persoonlijke betrokkenheid van auteur en
illustrator blijft daarbij centraal staan: thema's, personages en tekstfragmenten zijn
ondergeschikt en kunnen gewijzigd worden wanneer blijkt dat schrijver of illustrator
zijn of haar betrokkenheid bij het verhaal verliest en een andere weg wil inslaan.
Deze werkwijze kleurt zijn oeuvre reeds van bij de aanvang. In een interview met
Eric Bos (1999) vertelt Edward dat hij Gijsbrecht (1998) geschreven heeft omdat
illustratrice Hanneke van der Hoeven (o1955) verzuchtte dat ze eens wat anders wilde
doen dan gedichten illustreren, ze wou iets ‘Middeleeuws’ doen. Voor Edward was
dit een uitdagend voorstel en hij
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zette zich aan een eigenzinnige bewerking van Vondels toneelstuk Gijsbrecht van
Aemstel (1637).
De aanzet voor het boek Dertien rennende hertjes (2012) is de schets van een
drinkend hert (Figuur 1) van Mattias de Leeuw die Edward al surfend op het web
onder ogen kreeg. Het plotse tevoorschijn komen van een hert uit het gebladerte, de
dynamiek van de lijnvoering en de oplichtende blauwe accenten van kleurpotlood
riepen bij hem meteen allerlei vragen en veronderstellingen op.

Figuur 1: Stroom 2, illustratie, niet gepubliceerd, Mattias de Leeuw

Toen hij ook nog de illustratie van een stroom (Figuur 2) van Mattias bekeek, was
hij overtuigd.

Figuur 2: Stroom, niet gepubliceerd, Mattias de Leeuw

Deze illustraties wekten de belangstelling van Edward dusdanig dat hij Mattias
voorstelde om samen ‘iets’ te gaan doen. Edward schreef een viertal pagina's over
een meisje dat fantaseert over dertien hertjes en besprak deze tekst met Mattias. Die
reageerde met een aantal tekeningen waarin hij verbeeldt wat er zou kunnen gebeuren
tussen het meisje en de hertjes.
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Figuur 3: Hertjes 1, niet gepubliceerd, Mattias de Leeuw

Een nauwkeurige blik op de reeks illustraties toont dat Mattias eerder conventioneel
begint: hij tekent een rustige huiskamer. Door de hoge positie, de blauwe kleur en
het contrast met de achtergrond, domineert de trofee het beeldvlak (Figuur 3).
De tweede tekening (Figuur 4) is dynamischer omdat Mattias een confrontatie
tussen de vrouw en de trofee tekent.

Figuur 4: Hertjes 2, niet gepubliceerd, Mattias de Leeuw

De derde tekening (Figuur 5) toont de vrouw zittend in bad. De trofee heeft plaats
gemaakt voor twee bewegende herten. Er is een suggestief spanningsvlak door de
directe en wederzijdse blik tussen de vrouw en het hert.
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Figuur 5: Hertjes 3, niet gepubliceerd, Mattias de Leeuw

Figuur 6: Hertjes 4, niet gepubliceerd, Mattias de Leeuw

De derde tekening (Figuur 6) suggereert een landschap in een huiskamer (of
omgekeerd). Door het landschap lopen twee blauw gekleurde hertjes en een vrouw.
De vrouw is jonger, heeft korter, blond haar en ze heeft een blauw gewei zoals een
hert.
De reeks tekeningen geeft goed weer waar het Edward om te doen is. Door geen
afgewerkt verhaal te schrijven, maar Mattias een aanzet te geven, nodigt hij de
illustrator uit om zijn verbeelding de vrije loop te laten. Zelf illustrator zijnde en
docent illustratieve vormgeving, herken ik in de reeks tekeningen van Mattias duidelijk
de evolutie van een creatief ontwerpproces: de eerste schets blijft meestal dicht bij
de tekst omdat die een houvast biedt, terwijl de erop volgende schetsen meer
exploratief zijn en zich gradueel verwijderen van de tekst. De eerste tekening (Figuur
3) toont inderdaad een eerder gedienstige poging om de tekst in beeld te brengen.
De laatste tekening toont duidelijk de interpratie van een illustrator die zich losmaakt
van de tekst. En het is net daar waar Edward aansluiting zoekt. De laatste tekening
(Figuur 6) suggereert immers dat de vrouw een hert (geworden) is. In het uiteindelijke
verhaal vallen de hoofdfiguren in psychologisch opzicht samen met het dier dat ze
in zich dragen.
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Betrokkenheid en creatieve uitdaging
Gezeten op het terras haalt Edward meermaals de gesprekken aan die hij met Mattias
had naar aanleiding van de eerste tekeningen. Hij zei dat hij tijdens die gesprekken
bewust naar de voorkeuren van Mattias peilde om die in zijn tekst te kunnen
verwerken. Mattias had onder meer te kennen gegeven dat hij liever geen
vermenselijkte dieren tekent omdat hij in zijn tekenwerk liefst op zoek gaat naar een
poëtische, suggestieve sfeer en dat een sterke figuur in combinatie met ‘echte’ dieren
hem meer aanspreekt. Hieruit blijkt dat de werkwijze van Edward de betrokkenheid
van de illustrator wil versterken door thema's die een illustrator nauw aan het hart
liggen tot de kern van het verhaal toe te laten. De illustrator krijgt hierdoor niet alleen
meer aanknopingspunten aangereikt, maar krijgt ook meer ruimte om het verhaal
mee te vertellen. Edward beklemtoonde dat hij er een gewoonte van gemaakt heeft
om een verhaal gefragmenteerd uit te werken, telkens maar een paar pagina's, en de
illustrator op basis van deze pagina's verder te laten vertellen om de betrokkenheid
gedurende het ontwerpproces zo goed mogelijk te behouden. Zo ontstaan er naast
het hoofdverhaal allerlei nevenverhalen die het ontwerpproces een brede context
geven en de thematiek uitdiepen. Het kan dat een of meerdere van die nevenverhalen
zo belangrijk worden dat beslist wordt om ze in het hoofdverhaal op te nemen. Tijdens
een telefonisch gesprek bevestigde Mattias dat deze manier van werken voor hem
erg motiverend was en hem het gevoel gaf dat illustrator en schrijver beide hun
persoonlijkheid kunnen laten spreken.
De zonet geschetste samenwerking laat toe dat er grote verschillen kunnen ontstaan
tussen de ontwerpfasen en het uiteindelijke resultaat. Dat kan men duidelijk opmerken
wanneer men de voorbereidende tekeningen vergelijkt met de de illustraties in Dertien
rennende hertjes. Die tonen een modaal huis met een bescheiden interieur. De
hoofdfiguur, Maantje, is jonger en gaat sportiever gekleed dan de vrouw in de eerste
schetsen (Figuur 7). De trofee is verdwenen en de hertjes zijn steeds kleiner dan
Maantje. Zij is duidelijk de hoofdfiguur, de hertogin, die de hertjes moet kunnen
dirigeren, in tegenstelling tot de illustratie met de vrouw in het bad (Figuur 5) waar
de herten dominant zijn.
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Figuur 7: ontleend aan Dertien rennende hertjes (2012, p. 10)

Een dergelijk ontwerpproces mag dan wel motiverend zijn, het is intensief,
tijdrovend en riskant. Veiliger is het wanneer een auteur zich louter concentreert op
zijn tekst omdat hij of zij dat proces onder controle heeft. Die controle dreigt verloren
te gaan wanneer de auteur tijdens het schrijven van een verhaal telkens met de mening
van een illustrator rekening moeten houden. Dat geldt ook voor een illustrator. Het
is lastig werken wanneer de schrijver her en der opmerkingen maakt over het
tekenwerk. Een tekst en een tekening zijn immers steeds vatbaar voor verschillende
interpretaties. Door opmerkingen op en interventies in elkaars werk uit te lokken
stellen auteur en illustrator het ontwerpproces open voor invloeden die de eigen visie
op losse schroeven kunnen stellen.
Gevraagd naar zijn motivatie om op een dergelijke manier te blijven werken
antwoordde Edward dat die voorkomt uit zijn visie op het kind en de jeugdliteratuur.
In een interview met Annelies den Haan (2006) stelt hij dat het verschil tussen
kinderen en volwassenen niet zo groot is. Alle gevoelens en emotionele ervaringen
van volwassenen zijn bij kinderen in de meest pure vorm aanwezig zijn. ‘Vragen als
“wie ben ik, ben ik van belang op deze wereld, wat is vriendschap, wat is liefde”
spelen ook bij kinderen’ (Den Haan, 2006, p. 64). Als volwassene (her)beleef je deze
kinderlijke nieuwsgierigheid volgens Edward door, net zoals kinderen, nieuwe
situaties en uitdagingen op
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te zoeken. Wanneer Edward deze kinderlijke nieuwsgierigheid ook bij zijn tekenaars
kan opwekken weet hij ze te betrekken bij het project.
Tijdens ons gesprek beklemtoonde Edward meermaals dat betrokkenheid er voor
zorgt dat een boek de kindlezer sterk kan aanspreken. Daarom haalt hij zich vaak
een kind voor de geest dat met zijn boek aan de borst geklemd staat. Dat boek moet
op de eerste plaats een boek van Edward van de Vendel zijn. En dat boek moet niet
steevast grappig of spannend zijn. Het doseren van humor en spanning is belangrijk,
maar het kan niet dat je een ‘slecht’ boek schrijft omdat het humoristisch en spannend
moet zijn; aan literaire criteria kan niet getornd worden.
Schrijven voor kinderen is niet een terugkeren naar het eiland van de eigen
kindertijd, maar een actueel beleven van wat kinderlijke verwondering teweeg kan
brengen. De populaire visie dat een jeugdschrijver ergens binnenin steeds kind is
gebleven, gaat voor Edward niet op. Hij maakt wat dit betreft wel een duidelijk
verschil tussen kinderen en volwassenen. Volwassenen dragen een
verantwoordelijkheid en zijn in staat om vanuit een bredere ervaring bewuster keuzes
maken. Edward geeft het voorbeeld van kinderen die zich omwille van hun
nieuwsgierigheid en verwondering luidruchtig gedragen wanneer ze voor de eerste
keer in de trein zitten. Die verwondering moeten ze kunnen uiten en is niet ergerlijk.
Anders is het wanneer kinderen, die het reizen met de trein gewoon zijn, en
volwassenen zich luidruchtig gedragen in de trein. Ze houden geen rekening met de
medereizigers en dat wekt ergernis op. Kinderen beleven vaak dingen voor de eerste
keer en reageren intuïtief. Bjørkvold (1992) pleit in dit verband voor meer respect
en waardering voor de belevingsdrift van het opgroeiende kind. Hij beschouwt de
belevingsdrift als een overlevingsstrategie waarin sprake is van spel en rivaliteit, van
aantrekken en afstoten. Kenmerkend is de grote leerhonger naar gemeenschappelijke
codes: lichaamsjargon, grapjes, de kneepjes van de taal, zangstrofen en wedstrijden.
Dit zijn de sleutels die het kind toegang verlenen tot de kindercultuur en ze worden
vaak afgekeken van meer ‘ervaren’ kinderen. Het is een ernstige bezigheid en wanneer
kinderen merken dat ze door de volwassenen niet ernstig worden genomen voelen
ze zich bij de neus genomen. De opvatting van Edward over het schrijverschap sluit
hier nauw bij aan.
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Gevraagd naar de essentie van zijn schrijverschap stelde Edward dat volgens hem
het schrijven van kinderboeken het enthousiasmeren van de kindlezer tot doel heeft.
Een jeugdschrijver moet zijn invloed aanwenden om kinderen aan het lezen te krijgen.
De kracht van verhalen is niet te onderschatten. Dat betekent niet dat er geen complexe
of moeilijke thema's aan bod kunnen komen, maar er moet steeds de mogelijkheid
zijn tot een positief einde, een positieve uitweg. Daarom is er volgens Edward geen
plaats voor het cynisme van de teleurgestelde volwassene in de jeugdliteratuur. Dat
laat immers geen mogelijke uitweg meer over en doet de nieuwsgierigheid instorten.
De jeugdschrijver wordt geconfronteerd met twee gevaren. Aan de ene kant heb
je de invloed van het boekenbedrijf. Een voorstel van een uitgever is voor Edward
een onvoldoende reden om een boek te schrijven zolang hij niet het gevoel heeft dat
het verhaal of het personage ‘iets van hem wil’ en dat hij dit boek ‘moet maken’.
Aan de andere kant is er de invloed van de volwassen bemiddelaars van het
kinderboek die maakt dat je te ‘volwassen’ gaat schrijven. Zohar Shavit (1986, p.
37) merkt in dit verband op dat de jeugdschrijver misschien de enige auteur is van
wie gevraagd wordt dat hij zich naar een bepaald publiek richt en tegelijk een ander
moet behagen. Dit hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn. Goede jeugdschrijvers
slagen er in om vanuit een kinderlijk perspectief te schrijven zonder aan
psychologische diepte en taalrijkdom te moeten inboeten zodat ze ook een volwassen
publiek kunnen aanspreken (Nikolajeva, 2004, p. 167). Ook voor Edward moet een
goed kinderboek in staat zijn om door middel van humor, spanning, originaliteit en
een verzorgd literair taalgebruik meerdere lezers tegelijk aan te spreken. Daarom is
het voor Edward erg belangrijk dat de illustrator sterk betrokken is en dat hij het
gevoel heeft dat het ook zijn boek is.

Diversiteit troef
De stijlkenmerken van de illustratoren waar Edward mee samenwerkt vertonen een
grote diversiteit. Gaande van vrij realistische tot sterk gestileerde illustraties, van
duistere tragiek tot dolkomische pastiche en van poëtische beelden tot nuchtere
voorstellingen. Maar de wil tot diversiteit toont zich ook
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in de samenwerking met sommige van zijn tekenaars. Bij elk van die tekenaars gaat
Edward in eerste instantie op zoek naar een idioom dat zich met de beelden vermengt
zonder er mee samen te vallen. Voor een beginnend illustrator is dit volgens hem
erg belangrijk. Zo vertelde hij dat hij tijdens zijn eerste samenwerking met Alain
Verster (o1984) aanvoelde dat hij bij de poëtische en filosofisch getinte beelden van
Alain via zijn tekst meer leven, setting en context moest aanbrengen om het geheel
meer luchtigheid en een humoristische toets te geven (Figuur 8).

Figuur 8: Ontleend aan De duif die niet kon duiken (2011, pp. 8-9)

Door dit te doen merkte hij steeds duidelijker dat Alain meer in zijn mars had dan
wat hij in de prenten van De duif die niet kon duiken (2011) toont. Toen hij toevallig
een vrolijke illustratie van een varkentje met een voetbal T-shirt te zien kreeg, had
hij een aanknopingspunt gevonden om verder te gaan in wat hij de ‘afslag in iemands
werk’ noemt. Uit ervaring weet ik dat llustraties die plotseling en ogenschijnlijk los
van een specifiek project ontstaan, vaak op een meer directe manier tonen waar de
tekenaar mee bezig is. In de tekening met het varkentje toont Alain dat hij op een
zeer specifieke
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manier humor in zijn tekeningen weet te brengen en dat hij een voorliefde voor
voetbal heeft. Door hier op in te gaan merkte Edward dat Alain er beter in slaagde
om een verhaal mee te vertellen wanneer hij afstand neemt van het filosofische en
in plaats daarvan poëzie en humor in zijn tekenwerk gebruikt. Als men een illustratie
uit Vasco, het voetbalvarkentje (2013) (Figuur 9) vergelijkt met de illustratie uit De
duif die niet kon duiken (2011) (Figuur 8) merkt men meteen dat de tekenaar dichter
bij zijn personages staat: hij brengt ze groter en op een meer directe wijze in beeld
zodat ook de lezer meer betrokken wordt.

Figuur 9: Ontleend aan Vasco het voetbalvarkentje (2013, pp. 14-15)

Expressie en houding worden prominenter en de vaak grappige details zijn minder
overvloedig gebruikt. Het formaat, kleiner en handzamer dan De duif die niet kon
duiken (2011), en het grotere lettercorps werken dit ook in de hand. De tekst heeft
geen extra input voor leven, setting of context nodig zodat Edward zich in korte
zinnen vooral concentreert op de interactie tussen Matteo en Vasco. Het ontwerpproces
van hun tweede boek verliep dan ook meer zoals Edward het graag heeft: met de
nodige obstakels en overlegmomenten. Het resultaat is uiteindelijk dat de diversiteit
in het werk van Alain groter wordt en daar is het Edward om te doen. Treffend is de
vrijheid die hij bij het samenwerken steeds vooropstelt. Die leidt tot diversiteit omdat
Edward er op uit is om iets nieuws in elkaars werk te ontdekken. In het
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tweede boek met Matteo en Vasco, Vasco en het groene monster (2017),1 is er op
een gegeven moment een gesprek tussen Vasco en de ganzen, de kippen en een haan.
Alain tekent bij deze scène in eerste instantie echter acht flamingo's. In plaats van
er meteen van uit te gaan dat de illustratie aangepast moet worden om de tekst niet
tegen te spreken, zoeken beiden naar een oplossing. Voor Edward betekent dit zoeken
naar oplossingen en ‘in vrijheid gebonden zijn’.
Eenzelfde wil tot diversiteit is aanwezig in de samenwerking tussen Edward en
Floor de Goede (o1980). Floor is van huis uit striptekenaar en gebruikt in zijn
illustratief werk een beeldtaal die verwijst naar cartoon en animatie: een duidelijke,
gesloten contourlijn met vlakke kleuren en een minimum aan setting. De figuratie
wordt gekenmerkt door de grote hoofden, de expressieve ogen en monden en de
dunne, elastische ledematen met kleine handen en voeten. Elk van deze kenmerken
kan afhankelijk van de expressie of handeling vergroot of verkleind worden (Figuur
10). De klemtoon ligt op de expressie als uitdrukkingsmiddel.
Edward heeft met geen enkele tekenaar al zoveel boeken gemaakt als met Floor
de Goede. Hun samenwerking is gebaseerd op een feilloos aanvoelen van elkaars
mogelijkheden en verloopt dikwijls volgens het geijkte principe: Edward levert een
tekst aan en Floor maakt er een visuele vertaling van. Vaak voegt Floor echter een
(visueel) verhaal toe in de vorm van een uitbreiding of een vervolg. Ze overleggen
vervolgens om na te gaan wat wel of niet werkt. De Sofie-boeken, zoals Sofie en de
dolfijnen (2014) of Sofie en het geheime paard (2015), bevatten een grote diversiteit
aan tekst- en beeldmateriaal. Naast de illustraties van Floor bevat het ook fotostrips
van het duo Ype (Ype Driessen, o1976) en Willem (Willem Stam, o1979). De
gestroomlijnde samenwerking met Floor neemt niet weg dat Edward hem voor het
boek Ik ben bij de dinosaurussen geweest (2015) uitdaagt om techniek, kleurgebruik,
figuratie, setting en zijn manier om expressie weer te geven aan te passen aan de
meer illustratieve vereisten van de prenten voor dit boek (Figuur 11).

1

Dit boek is op het tijdstip van het schrijven van dit artikel nog niet gepubliceerd.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 31

161

Figuur 10: Ontleend aan Sofie en de dolfijnen (2014, p. 36)
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Figuur 11: Ontleend aan Ik ben bij de dinosaurussen geweest (2016, p. 5)

Vergelijkt men de illustratie voor Sofie en de dolfijnen (2014) (Figuur 10) met die
voor pagina 5 van Ik ben bij de dinosaurussen geweest (2016) (Figuur 11), dan valt
meteen op dat het kleurgebruik sterk gewijzigd is. De kleurvariëteit is groter en de
kleuren worden in meerdere gradaties gebruikt. Dit is nodig om de dinosaurussen
volume, en dus massa, te geven. Met een vlakke kleur lukt dat niet. De positionering
van de dieren vereist ook de suggestie van een enorme ruimte. Die suggestie kan niet
bereikt worden met het beperkte perspectief van een cartoon. De expressie van de
dieren is, in vergelijking met de stripfiguren, sterk getemperd om het historische
gegeven niet al te veel geweld aan te doen. Voor een illustrator is het opzetten van
een dergelijk groot beeldvlak complexer en technisch gezien veel moeilijker dan het
maken van een kleine illustratie met figuren die men al jaren ‘in de hand’ heeft.

Gelukkig getekend
Edward zei een mateloze bewondering voor goede illustratoren te hebben. Zij bereiken
met hun beelden de lezer eerder en directer dan een tekst dat doet en ze kunnen
tegelijk meerdere lezers aanspreken. Bovendien gebeurt
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de eerste kennismaking met een boek vaak via het beeld. Dat geldt zeker voor
prentenboeken (Joosen & Vloeberghs, 2008, p. 14). Voor Edward is het prentenboek
een hoogstaande vorm van kinderliteratuur. Het is een bij uitstek hybride vorm die
het moet hebben van een sterke en contrastrijke tekst-beeld interactie. Maar een
goede balans vinden tussen wat er wel of niet in de tekst of in de tekeningen verteld
moet worden en tegelijk het juiste leesritme vatten is wat hem betreft erg moeilijk.
Vaak volstaat een kleine aanzet om de tekenaar zijn verhaal op een unieke wijze te
laten vertellen, of omgekeerd kan een lijn, een kleur of een krabbel voldoende zijn
om in de tekst een origineel en boeiend vervolg te schrijven. Voorop staat dat auteur
en tekenaar in elk boek de kans moeten krijgen om hun universum uit te bouwen.
Door zijn samenwerking met al die illustratoren, maar ook met uitgeefster Marita
Vermeulen (De Eenhoorn) leert hij steeds meer van prentenboeken. Gesprekken met
gerenommeerde prentenboekenmakers zoals Leo Timmers (o1970) en Carll Cneut
zijn voor Edward erg belangrijk om na te denken over specifieke kenmerken zoals
perspectief, figuren, setting of ritme. Tekenaars die inspirerende tekeningen maken
waar hij mee aan de slag kan, maken hem gelukkig. Het maakt niet uit of het nu
avantgardistisch geïnspireerde houtsneden, vlot getekende cartoons, poëtische collages
of gedetailleerde pentekeningen zijn. Ze tekenen Edward in zijn schrijverschap.
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Een droom debuut
Alain Verster
In 2011 had ik de eer om als laatstejaarsstudent illustratie samen te werken met
Edward. Mijn afstudeerproject werd het succesvolle prentenboek De duif die niet
kon duiken (2011, De Eenhoorn). Het succes was te danken aan het herkenbare,
grappige en toegankelijke verhaal dat Edward had geschreven. Het was een droom
om hiermee te mogen debuteren.
Tijdens een van onze bijeenkomsten ontdekten we onze gezamenlijke passie voor
voetbal. Edward zag een illustratie van mij, een voetballend varken, en zo werd niet
veel later Vasco geboren (Vasco, het voetbalvarkentje, 2013, De Eenhoorn).
Ondertussen mag ik met trots zeggen dat in oktober ons derde prentenboek is
verschenen. Wederom met een parel van een verhaal. De verhalen die Edward schrijft,
zijn zo toegankelijk en weten mijn creativiteit keer op keer te prikkelen.
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Ik hoop dat er in de toekomst nog meer samenwerkingen mogen komen. Mede aan
Edward heb ik te danken waar ik vandaag sta als illustrator. Bedankt Edward voor
de fijne samenwerking, de prachtige verhalen, je enthousiasme en nog zoveel meer.
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Feest
Voor Edward
Iduna Paalman
Er is feest geweest
hoog werd er gezongen over God
en dankbaarheid, mijn vaders lippen
plopten op de maat, zijn stem had hem al verlaten
er werden mantels gedragen en bikini's
en alles wat ik zei kreeg een huis, een klank, een galm
pinguïns liepen af en aan met hapjes, stelden mijn vader
gerust, hielpen hem met zijn potje eenmansschaak
gevouwen handen klapten langzaam open
vonden ruwe houten tafels om ritmes op te slaan
een jongen raakte kwijt maar werd tongzoenend teruggevonden
een machine blies confetti, daarna sneeuw en later wind
ik was het kind dat stil onder het prikkeldraad
van de bedtijd door rolde, nu in koel open
veld stond, zich een vuur wenste
de vonken al van alle mensen af zag slaan.
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Zoveel mogelijk voelen
Over schrijven als luisteren, de geest van het boek en Edward van
de Vendel als meelezer
Roelof ten Napel
You want to feel as much as you can, even when it hurts.
- Jesse Ball, Sleep, Death's Brother
Uitgebreide titel, sorry daarvoor. Dit stuk had ook ‘inspiratie’ kunnen heten, ware
het niet dat het dan lijkt alsof ik beweer dat we weten wat dat betekent - terwijl
inspiratie nu juist precies om het omgekeerde draait. Maar eerst even iets anders.
Op 5 december 2015 doe ik met een huisgenoot de vaat. Ik denk na over een
verhaal waarvan ik nu alleen nog weet dat het gevolgde personage ‘Maria’ heet. De
reden dat ik verder alles vergeten ben, is dat (terwijl ik een mok droog) Amos opduikt.
Vrij letterlijk - de eerste zin van wat uiteindelijk de roman Het leven zelf zou worden
is deze: ‘Amos trok zich op aan de rand van het zwembad, keek omhoog naar het
tijdenbord en besefte dat hij nooit veel sneller zou zijn dan dit.’ Ineens was heel
Maria verdreven. Sommige verhalen leggen zich dwingender op dan andere.
Ik schreef die dag, of eigenlijk die nacht, een verhaal over Amos, over het gat
waarin hij raakt nadat hij besluit te stoppen met zwemmen, te stoppen met werken
aan de toekomst die hij tot dan toe voor zich zag. Het gaat niet alleen over hem - ook
over zijn schoolvriend Robin, zijn winkelbaas Renée, zijn latere huisgenoot Guus.
Hoezeer het ook over hén gaat, heb ik op dat moment niet door - nadat ik het verhaal
heb afgemaakt en opgestuurd naar een tijdschrift, denk ik zo'n zes maanden niet meer
aan ze.
In feite begint het werken aan de roman dus pas op 4 juni 2016. Wat er gebeurt,
is dit: Vera, die ik nog niet zo goed ken, staat in een kleine caravan af te wassen (al
het goede begint blijkbaar bij schoon eetgerei) wanneer
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iemand aanklopt. Haast zonder mijn pen op te tillen besluit ik dat dat Guus is, die
zich aandient, uit het eerdere verhaal.
Vanaf dat moment bestaan er twee losse verhalen en een enorme onuitgesproken
ruimte ertussenin. En de vraag is, wat mij betreft, of ‘besluiten’ het juiste woord is
als we het over schrijven hebben.
Ik zou niet de enige zijn die dat ontkent; in een artikel in The Guardian van 4
maart 2017 zegt George Saunders dat een kunstenaar niet precies besluit iets te doen;
dat het waarschijnlijk beter is te zeggen dat de mogelijkheid in hem of haar opkomt,
‘in a split-second, with no accompanying language, except maybe a very quiet internal
“Yes”.’
Ik herken die Yes. Ik weet dat Edward hem zou herkennen.
Franz Kafka heeft het in zijn dagboek, op 18 januari 1922, eigenlijk over hetzelfde:
‘Het is waar dat er een middenweg is tussen “doen” en “in de gelegenheid zijn”,
namelijk deze: je gelegenheden terug te brengen, te verleiden tot maar één
gelegenheid.’
Vandaar die stilte die niet verschilt van een stille, innerlijke ja: omdat er geen
andere optie is.
Edward zegt het simpeler. Wanneer je het met hem over verhalen hebt, heeft hij
het over wat moet. Als hij meeleest, is hij met weinig anders bezig dan te luisteren
naar wat moet, naar wat er van het verhaal al bestaat terwijl het nog niet geschreven
is.
Om daarmee terug te komen bij het begin: ‘inspiratie’ benoemt precies dat we niet
weten wat we proberen te zeggen. Geïnspireerd raken betekent vrij letterlijk: de geest
krijgen. Welke geest? De geest van het boek, natuurlijk. Wat Edward wil zeggen,
wanneer hij het heeft over dat iets moet, is dat het boek zich, zoals ik eerder al zei,
opdringt. Met bijna elke zin die je opschrijft beloof je een volgende, en die beloof
je in de eerste plaats aan jezelf, terwijl je nog niet weet welke, en in feite ben jij het
die niet belooft, maar degene die de belofte krijgt (en die twee zijn hetzelfde).
Achter de volgende zin komen heeft precies daarom met besluiten weinig te maken
- het is een vorm van luisteren.
Ik zal er maar een voorbeeld bijhalen.
Nadat ik de twee verhalen waarover ik net schreef naar Edward heb gestuurd, en
we er in Rotterdam over spreken, zegt hij - haast niet eens tegen mij, misschien tegen
de omgeving - dat er nu ook wel een verhaal over
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Renée moet komen. Ik weet vrij zeker dat dat er niet was geweest als hij dat niet had
gezegd - Renée stond veel verder van mij af, ik durfde niet te zeggen of ik me kon
voorstellen hoe het was om haar te zijn. Wat Edward zei, dat dat nu wel moest, maakte
me duidelijk waar het in het schrijven om gaat.
Niet om wat ik denk dat ik kan, en niet om wat ik denk dat ik wil (schrijven,
bewijzen, zeggen, zijn): het gaat om wat ik, nadat ik eenmaal begonnen ben, niet
meer mag laten. Wat al stil en intern ja zegt.
Het is in feite zoals de vader van Oliver (uit Edwards Oliver) het zegt:
‘Voor iedereen,’ zei hij, ‘is er een juiste vorm. We streven naar de juiste
vorm, dat is wat we doen. Als we die vorm vinden, voelen we ons goed.
Dan is er balans en dan vergeten we de tijd. Haviken vinden hun vorm in
de lucht, zwevend door de gaten van de wind. Het bos vindt zijn vorm in
water, grond, ruimte en zonlicht. En wij... Wij worden voortdurend uit
onze vorm gehaald. Maar dan zoeken we verder.’
Schrijven verschilt wat dat betreft niet van sporten, haviken, bossen of leven in het
algemeen. Met elke zin vinden we onze vorm, en met elke zin worden we eruit
gehaald - omdat in vorm zijn te maken heeft met goed bewegen. Je blijft niet in vorm
door stil te gaan staan. Als schrijver blijf je in vorm door goed te luisteren, te luisteren
naar wat het boek al van je vraagt. Wanneer je eenmaal begonnen bent ja te zeggen
kun je niet meer nalaten te schrijven wat je niet meer zou mogen verzwijgen.
(Natuurlijk kun je dat wel - maar slechts ten koste van het boek.)
Met ‘in-spiratie’ benadrukken we dus vooral dat iets van buiten komt. Dat elke
zin het antwoord is op een al eerder gestelde vraag. Om het maar wat dramatisch te
zeggen: op een vraag van de taal zelf. Op een vraag van de taal in de vorm van de
woorden die al aan je voorafgaan - en er zijn altijd woorden die aan je voorafgaan,
alle woorden, eigenlijk, niet in de laatste plaats je naam.
De verhalen die nog kwamen, na Amos, na Vera, waarvan een aantal me, om
eerlijk te zijn, veel pijn hebben gedaan, had ik niet kunnen voorzien. Dat had ook
niet gewerkt, ze te voorzien. Bij schrijven zit elke mate van denken die boven het
uiterste minimum uitsteekt vooral in de weg.
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Oliver is ook niet in vorm doordat hij zo goed weet hoe hij moet voetballen. Oliver
is in vorm omdat hij zijn lichaam volgt, het aanvoelt, terwijl hij dat lichaam
tegelijkertijd is. (Daarom noemen we het gevoel in vorm te zijn ook extase, omdat
je ‘uit (jezelf) staat’.) Dat dat iets moeilijks is, is waar dat boek, Oliver, over gaat.
We zijn onszelf juist zo vaak niet - we moeten zoeken.
We moeten willen aanvoelen. En ik denk dat dat niet alleen over voetballen of
schrijven gaat. We moeten het omdat het er niet toe doet wat we denken te kunnen
voelen, en ook niet of wat we zullen voelen fijn is. We moeten - dat is hetzelfde willen inleven. En weer: niet omdat we het denken te kunnen. Dat doet er niet toe.
We moeten aanvoelen, en inleven, omdat al het andere ons daar al om vraagt, en
omdat telkens als we het nalaten, we het nalaten te luisteren naar dat deel van ons
dat - hoeveel we verder ook tekortschieten - op die vraag toch had kunnen antwoorden:
ja.
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‘Ik heb toch weer alles gelezen’
Pieter de Wit
Ik was tweedejaars student geschiedenis en schreef wel eens wat. Een paar zinnen,
een paar alinea's - meer kreeg ik nooit op papier of in de computer. Mijn ideeën en
gedachten waren groot, mijn verhaaltjes klein en nooit af. Niemand liet ik lezen wat
ik schreef en ik had niet het gevoel verder te komen. Zoekend op internet naar alles
wat me maar verder zou kunnen helpen kwam ik Edwards schrijfproject voor jongeren
tegen: ABCyourself.
Ik kende Edwards naam alleen van zijn Kinderboekenweekgeschenk. Ik Googelde
en vond op YouTube een jaren oud filmpje van Edward waarin hij vertelde dat een
stuk of vijf cafés in Rotterdam bij elkaar zijn kantoor waren. Hij liet een
‘schrijfschriftje’ zien en legde kort uit hoe hij werkte: schrijven, typen, printen,
verbeteren en weer typen. Deze man weet hoe het moet, dacht ik.
Op de site van ABCyourself vroeg Edward om, als je bij het project wilde, een
mail te sturen waarin je iets vertelde over jezelf en de boeken die je leuk vond. Ik
dacht goed na wat ik hem zou mailen, maar dat moest wel lukken. Het belangrijkste
was: ‘stuur vier of vijf korte stukjes mee.’
Dat bleek wat ingewikkelder. Ik plakte wat alinea's aan elkaar, schreef nog wat
nieuwe dingen, dacht daar weer uren over na en toen ik echt niet meer wist hoe het
beter kon, stuurde ik het naar Edward op. Hij vroeg me langs te komen om mijn
ingestuurde stukjes te bespreken in café Engels in Rotterdam, een van zijn
kantoorcafés. Het was winters koud en door niet rijdende treinen en lange omreisroutes
kwam ik tweeënhalf uur te laat. Edward verschoof wat dingen in zijn agenda en we
bespraken mijn teksten.
Een jaar lang schreef ik korte stukken op de website van ABCyourself en ongeveer
eens per twee maanden bespraken we wat ik schreef. Aan het eind van mijn jaar op
de website was ik bezig met een verhaal waarvan ik meer het gevoel had dat ik de
personages op straat was tegengekomen dan dat ik
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ze had bedacht. Los van elkaar hadden Edward en ik het idee dat ik met dit verhaal
verder moest gaan. Toevallig ontstond er plotseling een gat van twee maanden in
mijn studieprogramma. Edward suggereerde dat ik de tijd moest nemen om te
schrijven. Op zijn initiatief spraken we die tijd elke twee à drie weken af in het Douwe
Egbertscafé bij Rotterdam Centraal, bij voorkeur op vrijdagmiddag. Doordat de
besprekingen elkaar snel opvolgden werd ik gedwongen om niet alleen te denken,
maar ook te blijven schrijven. Ik scherpte het plot aan en was vooral bezig de
personages meer gestalte te geven.
Een van Edwards grootste kwaliteiten is dat hij veel verschillende mensen de juiste
begeleiding kan bieden. Edward heeft ooit verteld dat het hem soms verbaast dat
mensen die hij begeleidt zijn kritiek doorgaans vrij blijmoedig aannemen. Dat komt
omdat Edwards commentaar altijd concreet is - geen vage uitleg of onbeduidende
begrippen.
Edward legt mij uit hoe het verhaal overkomt, hoe hij scènes voor zich ziet, waarom
ik een bepaald woord niet moet gebruiken, of juist wel. Na zijn min of meer technische
commentaar gaat Edward altijd vragen stellen over de personages. Wat doen ze
precies? Waarom? Wat vinden ze er zelf van? Wat vinden ze dat ze moeten doen?
Wat Edward me al vrij snel leerde, is dat alles wat je schrijft een soort dubbele
betekenis moet hebben. Een scène moet geloofwaardig passen in de gebeurtenissen
van het verhaal. Daarnaast moet ze indirect iets wezenlijks zeggen over een personage
of over het overkoepelende vraagstuk waar het verhaal om draait. Pas als een passage
ook daaraan voldoet, is ze de moeite van het opschrijven waard.
Soms ben ik het niet met Edward eens tijdens een bespreking. Hij keurt iets af dat
ik goed vind, prijst iets dat ik zelf minder geslaagd vind of doet een suggestie die ik
niet zie zitten. Dan discussiëren we er even over. Ik moet toegeven dat in die enkele
gevallen dat hij me niet direct overtuigt, ik het de volgende dag in vier van de vijf
gevallen toch met hem eens ben.
In het verhaal waar ik aan werk, houd ik me bezig met de vormen die relaties
tussen mensen aannemen en de particuliere geschiedenis van waaruit die verhoudingen
vorm krijgen. En ook de verwarring die onduidelijkheid daarover tussen mensen
creëert. Voor mij is het heel waardevol om hierover met Edward van gedachten te
kunnen wisselen. Dat doen we vanuit de
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personages en de plot, maar vaak praten we al snel over verbanden en relaties tussen
mensen in het algemeen - waar die vandaan komen, hoe die vorm krijgen en wat je
met die vorm aan moet als het moeilijk wordt.
Ook de gesprekken die niet direct met mijn schrijven te maken hebben, helpen
erg bij het schrijfproces. Ze zijn onderdeel van de zoektocht naar de geschiktste
manieren om op te schrijven wat verteld moet worden.
Tegenwoordig maak ik met Edward een afspraak als ik vind dat het nodig is. Dat
kan zijn omdat ik weer een stuk gevorderd ben, maar ook omdat ik vastloop en niet
verder kom. In beide gevallen mail ik mijn verhaal weer naar Edward. Soms schrijf
ik erbij dat hij niet alles weer helemaal hoeft te lezen - sommige delen zijn dan niet
herschreven. Niet omdat ik denk dat sommige passages niet meer beter kunnen, maar
omdat het me dan te doen is om het bespreken van een specifiek probleem in een
deel van de tekst. Echter, als Edward de stapel A4'tjes uit zijn tas haalt, zegt hij altijd:
‘Ik heb toch weer alles gelezen.’
Soms lopen we de hele tekst, met al het commentaar in de kantlijn, vrij precies
langs. Vaak geeft Edward mijn geprinte teksten met commentaar vrij snel aan mij
en bespreken we alleen het specifieke tekstprobleem waar ik het over wilde hebben.
In de trein terug naar huis overdenk ik wat we bespraken. Altijd reis ik terug naar
huis met nieuwe inspiratie. Mijn wirwar aan gedachten is dan een stukje geordender
en bovendien heb ik altijd nieuwe stof tot nadenken. De volgende dag pak ik Edwards
commentaar er dan weer bij.
Nog steeds voer ik de strijd om niet alleen te denken, maar ook te schrijven. Als
ik thuis ben, aan het werk moet en dat niet wil lukken, vormt zo'n stapeltje A4'tjes
met commentaar in de kantlijn de houvast die ik nodig heb om verder te gaan.
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